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Úvod
Svobodné volby jsou neodmyslitelnou součástí kteréhokoli demokratického státu.
Slovy Ústavy a Listiny základních práv a svobod, lid, tedy všichni občané České
republiky, je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává především svobodnou volbou
svých zástupců. Tyto základní pilíře ústavního pořádku České republiky však poskytují
pouze rámcová východiska. Konečná podoba zvolené úpravy voleb je odvislá především
od politické shody členů zákonodárných sborů a podobě volebního zákona či zákonů.
Vhodnost současného volebního systému v České republice bývá opětovně
posuzována a hodnocena v návaznosti na téměř každé volby. Nejčastějším terčem kritiky
bývá Senát, kdy zejména nízká účast ve druhém kole volby je záminkou pro
zpochybňování smyslu právě druhého kola a často i legitimity celé komory. Nízká volební
účast je vlastní také volbám do Evropského parlamentu a s klesající volební účastí se
potýkají rovněž – s ohledem na parlamentní systém v České republice – nejdůležitější
volby, tj. volby do Poslanecké sněmovny.
Korespondenční hlasování je jednou z možných úprav, které by mohly – spíše
z dlouhodobého pohledu – vést ke zvýšení volební účasti, a tím i ke zvýšení
zpochybňované legitimity některých volených orgánů. Ve své diplomové práci se však
tématem zabývám ze zcela jiného pohledu. Klíčovým hodnotícím kritériem není volební
účast, nýbrž srovnatelný přístup k výkonu volebního práva. Považuji totiž za žádoucí,
aby právní úprava voleb reagovala na vývoj společnosti, který nyní směřuje k větší
mobilitě. Aby právo volit, přiznané Ústavou každému občanu České republiky, který
dosáhl věku 18 let, mohl každý z těchto občanů vykonat nikoli za stejných podmínek,
ale za podmínek srovnatelných s jinými voliči, které umožní promítnutí faktického stavu
a faktických překážek, jako jsou čas, vzdálenost či náklady.
Korespondenční hlasování není neznámým institutem. Pokusů o zavedení tohoto
způsobu volby do české právní úpravy bylo již několik. Je tedy poněkud překvapivé, že se
korespondenčnímu hlasování literatura věnuje spíše pouze okrajově a zpravidla jej
zmiňuje jen jako jednu z forem hlasování. Možnou příčinu lze spatřovat ve stále se
rozvíjející elektronizaci, která již začíná pronikat také do státní správy. Na rozdíl
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od postupného vývoje v zahraničí tak v České republice spíše směřujeme ke skoku od
klasického způsobu hlasování směrem k úvahám o hlasování elektronickém.
Dle mého názoru bychom korespondenční hlasování neměli brát pouze
jako zastaralý a zbytečný mezikrok mezi klasickou a elektronickou volbou, ale jako
svébytnou a – na rozdíl od poměrně nového elektronického hlasování – v zahraničí
využívanou alternativu, která si zaslouží objektivní a důkladné zhodnocení, o které se ve
své práci pokouším.
V úvodních kapitolách své diplomové práce se zabývám především otázkami, co je
to korespondenční hlasování a jak tento způsob výkonu volebního práva obstojí
ve srovnání s některými z dalších existujících a využívaných způsobů. Dále se zaměřuji
na některé problematické ohledy korespondenční volby, které jsou spojené především
s otázkou naplnění principu tajnosti, ale i s jinými ne zcela zjevnými obtížemi. Shrnuji
a hodnotím také české návrhy na zavedení korespondenčního hlasování a některé
zahraniční úpravy, které považuji za inspirativní nebo naopak spíše odstrašující.
Činím tak za průběžného a neustálého zvažování dvojice hlavních otázek, jejichž
zodpovězení je hlavním cílem mé diplomové práce. Mělo by být korespondenční
hlasování zavedeno v České republice? A pokud ano, pak v jaké podobě?
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1. Obecný úvod do problematiky korespondenčního hlasování
Korespondenční hlasování je problematikou jednoduchou a složitou zároveň.
Základní principy svobodných a řádných voleb jsou v zásadě velmi srozumitelné, stejně
tak samotný institut hlasování poštou, s jeho hlavními výhodami a nedostatky, je snadno
vysvětlitelný. Komplikace však nastávají, když se obecná pravidla a zásady pokusíme
v plné šíři uplatnit v nedokonalé realitě, se kterou tato teoreticky dokonalá pravidla
nepočítají.
Při bližším zkoumání tak zjistíme, že i zdánlivě nevinné postupy, stejně tak jako
absolutní trvání na všech teoretických požadavcích na svobodnost a řádnost voleb, může
vést k netušeným a někdy až absurdním situacím či závěrům, kterým je třeba čelit a se
kterými se zákonodárce musí vhodnou formou vyrovnat.
Vzhledem k tématem vyžádané potřebě zabývat se stále detailnějšími otázkami,
a rovněž vzhledem k řadě možných řešení, která často lze vzájemně kombinovat,
považuji za vhodné začít téma korespondenčního hlasování zařazením této formy v rámci
ostatních možných forem hlasování. A dále načrtnout modelovou, či až utopickou,
variantu tohoto způsobu výkonu volebního práva.

1.1. Formy hlasování
Pro správné zařazení korespondenčního hlasování je nutné se nejprve zaměřit na již
existující formy výkonu volebního práva. Pro účely této diplomové práce použiji rozlišení
na tři základní formy hlasování, a sice veřejné hlasování, klasické hlasování a distanční
či alternativní hlasování.
1.1.1. Veřejné hlasování
Veřejné hlasování je v dnešní době způsobem, co do projevu volebního práva
každého jednotlivce, spíše archaickým a využívaným pouze výjimečně. Jde o metodu,
kdy voliči své preference vyjadřují hromadným a zjevným projevem souhlasu
či nesouhlasu.1 Využití této metody známe již z antiky, kdy existence poměrně malého
množství osob s volebním právem umožňovala konat veřejné shromáždění všech občanů,

1

RETEROVÁ, S.: Alternativní způsoby hlasování: od tradičních metod k on-line volbám.
Olomouc: Periplum, 2008, s. 25.
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kteří tak mohli diskutovat nad aktuálními otázkami. Je však zapotřebí zdůraznit,
že veřejné hlasování bylo využíváno pouze v některých případech; v antickém Řecku se
lze setkat rovněž s tajným způsobem hlasování, který byl využíván například v rámci
střepinového soudu.2
S veřejným hlasováním se lze také setkat ve spojení s některými historickými
okamžiky, kdy bylo spíše demonstrativní ukázkou změny zavedeného systému. Zde je
typickým příkladem z českých, resp. československých, dějin první volba prezidenta
Československé republiky. Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen tzv. aklamací, tedy
veřejným hlasováním, v němž členové tehdejšího Národního shromáždění3 svou vůli
projevili potleskem a voláním.4, 5
Svou volbu lze ve veřejném hlasování dále provést též povstáním, zařazením se za
kandidáta6 či zvednutím ruky, kdy posledně jmenovanou formu můžeme nalézt například
v jednacích řádech obou komor Parlamentu České republiky, kdy poslanci7 a senátoři8
hlasují též zdvižením ruky. Zde je však smyslem veřejného hlasování především umožnit
voličům kontrolu nad zvolenými zástupci, respektive poskytnout voličům informace
o způsobu jejich zastupování. Rovněž lze veřejné hlasování chápat jako přihlášení se
zvolených zástupců k odpovědnosti za svá politická rozhodnutí.
Z výše uvedeného je tak zřejmé, že veřejné hlasování je v dnešní době spíše formou
spojenou s hlasováním uvnitř zákonodárných sborů (případně v rámci orgánů obchodních
společností), kde z povahy těchto institucí není vyžadována tajnost hlasování, ale naopak
veřejnost rozhodování a klíčový prvek jejich kontroly. Naopak pro výkon volebního
práva v rámci voleb do těchto zákonodárných sborů a dalších volených celků, je metoda

2

3
4

5

6

7
8

RETEROVÁ, S.: Alternativní způsoby hlasování: od tradičních metod k on-line volbám.
Olomouc: Periplum, 2008, s. 6.
Zákon č. 37/1918 Sb., o prozatímní ústavě; § 7.
PAVLÍČEK, V., GRONSKÝ, J., HŘEBEJK, J., et al.: Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní
právo České republiky. Praha: Leges, 2011, s. 46.
Srov. Národní shromáždění československé 1918–1920, 1. schůze, 14. 11. 1918, část 1/4 [online].
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Parlament České republiky, Poslanecká
sněmovna [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/001schuz/s001001.htm
RETEROVÁ, S.: Alternativní způsoby hlasování: od tradičních metod k on-line volbám.
Olomouc: Periplum, 2008, s. 26.
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; § 74 odst. 1.
Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu; § 76 odst. 1.
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veřejného hlasování právě pro svoji veřejnost a pro svůj nemyslitelný rozsah nevhodná a
nerealizovatelná.
1.1.2. Klasické hlasování
Klasické hlasování je označení pro takovou volbu, kdy volič vykonává své volební
právo v hlídaném prostředí volební místnosti, ve kterém má zajištěn volný přístup ke
všem hlasovacím lístkům a zaručenou tajnost své volby, od okamžiku zvolení příslušného
hlasovacího lístku, po jeho vhození do volební urny. Tento – pro současnou generaci
voličů již klasický způsob hlasování – bývá některými autory též označován jako moderní
způsob hlasování;9, 10 důvodem pro toto označení je fakt, že hlasovací lístky jsou
předtištěny a jejich tisk je zajišťován státem. Jednotný vzhled hlasovacích lístků tak
eliminuje možnost zjevného či psychologického tlaku na voliče právě skrze hlasovací
lístek, což posiluje nestrannost volebního procesu.11
Na závěr tohoto stručného popisu klasického způsobu hlasování je vhodné
podotknout, že postupné zavádění tištěných hlasovacích lístků od 19. století není jedinou
modernizací této formy. Zejména ve Spojených státech amerických došlo k postupné
mechanizaci obzvláště s ohledem na usnadnění procesu sčítání (tento přístup vedl ke
vzniku různých návazných alternativních forem hlasování).12 Podobně i nynější česká
právní úprava začlenila moderní prvky zjednodušující sčítání, neboť ač voliči stále volí
na základě fyzických volebních lístků vhazovaných do volebních uren, které jsou
následně příslušnou okrskovou volební komisí ručně sečteny, celkové výsledky za daný
volební okrsek putují k Českému statistickému úřadu, jenž ze zákona zpracovává

9

10

11

12

Srov. RETEROVÁ, S.: Alternativní způsoby hlasování: od tradičních metod k on-line volbám.
Olomouc: Periplum, 2008, s. 28. Reterová označuje za moderní ty způsoby, pro které byla užita metoda
tzv. australského způsobu hlasování, tedy volby s předtištěným volebním lístkem.
Přeneseně FILIP, J.: Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů. Časopis pro právní
vědu a praxi č. 1/2007. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/2766 [cit. 23. 3. 2017], s. 5.
„Hovoří-li se o alternativních způsobech hlasování, je to označení poněkud paradoxní. Jedná se sice
o alternativy k současnému hlasování, to však také alternativou k původní formě volebního
shromáždění.“
RETEROVÁ, S.: Alternativní způsoby hlasování: od tradičních metod k on-line volbám.
Olomouc: Periplum, 2008, s. 29.
Tamtéž, s. 31 a násl.
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výsledky voleb,13 elektronickou formou.14 Přes všechny zmíněné i opomenuté odklony
od typické formy tohoto modelu, zůstává klasický způsob hlasování vzorem, se kterým
jsou všechny další formy hlasování srovnávány.
1.1.3. Alternativní hlasování
Alternativní hlasování (též distanční) lze vzhledem k pozici klasického způsobu
definovat jako veškeré další možné způsoby výkonu volebního práva odlišné od
klasického hlasování.15 Vzhledem k nesourodosti takto definované skupiny bych opět pro
účely této diplomové práce rozlišoval mezi alternativními způsoby „staršími“,
které ke svému řádnému fungování nevyžadují moderní technologie, a „novějšími“,
jež vznikly právě v reakci na technologický rozvoj a elektronizaci veřejného života.
Typickým představitelem skupiny starších alternativních způsobů je právě
korespondenční hlasování (též volba poštou, vote-by-mail, postal voting), které bylo
poprvé využito ve státě Wisconsin v roce 1862 v návaznosti na probíhající občanskou
válku, aby byla volba umožněna těm vojákům Unie, kteří se nacházeli mimo stát.16
Korespondenční hlasování umožnil také Nový Zéland a Austrálie v roce 1890, respektive
1902; zde bylo podnětem umožnit hlasování námořníkům.17 Prvním evropským státem,
jež zavedl korespondenční hlasování, byl na počátku 20. století Island, který umožnil
hlasování námořníkům a rybářům.18, 19
Uvedené příklady však vždy mířily na velmi úzkou skupinu osob. Přelomem,
s nímž bylo spojeno zavádění korespondenčního hlasování pro velké skupiny osob, byla

13
14
15

16

17
18
19

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; § 11 odst. 2 písm. b).
Tamtéž, srov. § 11, či např. § 42 odst. 4; § 43 odst. 1.
FILIP, J.: Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů. Časopis pro právní vědu a
praxi č. 1/2007. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/2766 [cit. 23. 3. 2017], s. 5.
ELLIS, A., WALL, A.: Voting from abroad: the International IDEA handbook. Stockholm, Sweden:
International IDEA, 2007, s. 41. Dostupné z:
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/voting-from-abroad-the-international-ideahandbook.pdf
Tamtéž, s. 41.
Tamtéž, s. 3.
K historii korespondenčního hlasování srov. též HALÁSZ, I.: Medzinárodná migrácia, krajania a
volebné právo: podoba a volebné hranice moderného politického spoločenstva v štátoch strednej
Európy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 190.
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až první světová válka.20, 21 Počet vojáků účastnících se války byl ve srovnání
s předchozími

konflikty

bezprecedentní.

Velké

množství

mužů

na

frontě

(popř. na zahraničních operacích) bylo de facto zbaveno svého volebního práva.
Skutečnost, že vojáci bojující za svůj stát, nemohou ovlivňovat dění ve své zemi tak
například ve Velké Británii vedla k umožnění volby v zastoupení, a v Kanadě pak
k zavedení korespondenčního hlasování.22
Rozšíření možnosti hlasování pro vojáky za první světové války bylo též spojeno
s přetrvávajícím censem pohlaví.23 V Evropě bylo ženám volební právo přiznáno zatím
pouze v několika zemích, poprvé například ve Finsku v roce 1906; jinak šlo spíše
o otázku, kterou státy začaly řešit až v návaznosti na výslednou poválečnou situaci.24
Zmiňovaná Velká Británie umožnila částečně omezenému počtu žen účastnit se voleb
v roce 1918,25 k úplnému zrovnoprávnění však došlo až v roce 1928.26 V rovněž zmíněné
Kanadě bylo volební právo ženám v závislosti na konkrétní provincii postupně
přiznáváno mezi lety 1916 a 1940.27 Jelikož se ženy nemohly účastnit voleb, znamenaly
tak přesuny vojáků na frontu ve spojení s následky války značný úbytek voličů, který bylo
zapotřebí řešit.
Mezi starší alternativní způsoby by se daly zařadit i dvě v současnosti v České
republice využívané distanční formy hlasování, a sice hlasování do přenosné volební urny
a hlasování na základě voličského průkazu. Z dalších, v zahraničí využívaných způsobů,

20

21

22

23
24

25
26
27

RETEROVÁ, S.: Alternativní způsoby hlasování: od tradičních metod k on-line volbám.
Olomouc: Periplum, 2008, s. 55.
HALÁSZ, I.: Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo: podoba a volebné hranice moderného
politického spoločenstva v štátoch strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 190.
ELLIS, A., WALL, A.: Voting from abroad: the International IDEA handbook. Stockholm, Sweden:
International IDEA, 2007, s. 41-42. Dostupné z:
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/voting-from-abroad-the-international-ideahandbook.pdf
PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo a státověda. Díl 1, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, s. 214.
ANTOŠ, M.: Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie].
Praha: Linde, 2008, s. 23.
Srov. Representation of the People Act 1918.
Srov. Representation of the People Act 1928.
Srov. Women’s Suffrage in Canada. The Canadian Encyclopedia. [online]. c2016 [cit. 3. 4. 2017].
Dostupné z: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/suffrage/
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pak lze zmínit hlasování v zastoupení, jež je možné např. ve Švédsku,28 či možnost
dřívějšího hlasování, kterou využívají některé státy USA.29
Skupina „novějších“ způsobů hlasování pak zažila stejně turbulentní vývoj, jako
technologie, se kterou jsou tyto způsoby spojeny. Známe tedy formy hlasování
prostřednictvím různých přístrojů, od telefonů, včetně hlasování skrze zprávy SMS,
až po úvahy o hlasování skrze digitální televize.30 V současnosti však lze pozorovat dva
základní směry vývoje elektronizace voleb, a to elektronizaci volebních místností, kdy
volič namísto vhazování fyzického hlasovacího lístku volí prostřednictvím volebního
terminálu,31 což je však způsob neumožňující distanční hlasování; a elektronizaci voleb
jako takových, tedy takové hlasování, které voliči umožňuje svůj hlas odevzdat
z „kteréhokoli místa na světě, prostřednictvím k internetu připojeného zařízení, které je
mimo kontrolu volebních úřadů […]“.32 Druhý ze směrů pak bývá označován jako
internetové hlasování, elektronické hlasování či e-voting, za jehož evropského
průkopníka lze onačit Estonsko.33 Za zmínku také stojí fakt, že ač se konkrétní úpravy
různí, je elektronické hlasování po technické stránce de facto elektronizací
korespondenčního hlasování.34 Není tedy překvapivé, že korespondenční hlasování bývá
označováno jako první krok na možné cestě k elektronizaci.35

28

29

30

31

32
33
34
35

Srov. The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): Report on the
Compatibility of Remote Voting and Electronic Voting with the Standards of the Council of Europe.
CDL-AD(2004)012. Štrasburk, 18. 3. 2004, s. 9.
Dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2004)012.aspx.
„Early Voting: In 37 states (including 3 that mail ballots to all voters) and the District of Columbia,
any qualified voter may cast a ballot in person during a designated period prior to Election Day. No
excuse or justification is required.“
Srov. Absentee and early voting. NCSL – National Conference of State Legislatures [online]. c2017
[cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/absentee-andearly-voting.aspx#early
RETEROVÁ, S.: Alternativní způsoby hlasování: od tradičních metod k on-line volbám.
Olomouc: Periplum, 2008, s. 47, 51.
BRUNCLÍK, M., NOVÁK, M.: Internetové volby: budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?. Praha:
SLON, 2014, s. 24.
Tamtéž, s. 26.
Více např. Tamtéž, s. 45 a násl.
Tamtéž, s. 49.
Srov. SÁL, K.: Demokracie v krizi nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním procesu
vybraných zemí. Smetanovo nábřeží 6, 2016. Disertační práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních
věd. Katedra politologie. Vedoucí práce Petr Juptner, s. 57.
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Jak tedy shrnout tuto nesourodou kategorii? Vztah mezi klasickým a alternativním
způsobem hlasování je možné vykládat dvěma způsoby. Příkladem prvního mohou být
zmíněné elektronické volební terminály, které jsou alternativní v tom smyslu, že jsou
zaměnitelné s klasickým způsobem, nahrazují jej. Naopak druhý způsob je typický pro
korespondenční formu hlasování, zde je vhodné pojem alternativní chápat jako převážně
nesměřující k nahrazení klasického způsobu, ale pouze k jeho doplnění.
Úmysl zákonodárce, zda chce zvolenou alternativní formou nahradit klasický
způsob hlasování, či pouze poskytnout její výjimečně využitelný doplněk, lze vyčíst
z příslušné právní úpravy. Česká právní úprava například povoluje hlasování do přenosné
volební urny. Z formulace příslušného ustanovení vyplývá, že její využití je zamýšleno
pouze ve výjimečných případech. Zákonodárce tak tuto formu zjevně chápe právě jako
pouhý doplněk ke klasické volbě: „Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. […]“36, 37
1.1.4. Shrnutí postavení korespondenčního hlasování
Korespondenční hlasování tedy můžeme chápat jako jednu z etablovaných forem
alternativního hlasování, kterou státy zavádí a využívají již od začátku 20. století;
případně pokračují v jejím vývoji skrze přeměnu v elektronické hlasování. Dále, jako
alternativní způsob hlasování, je i korespondenční hlasování třeba považovat za metodu
směřující k doplnění již zavedených způsobů hlasování, nikoli k jejich nahrazení.

1.2. Podoba korespondenčního hlasování
S ohledem na různorodost právní úpravy korespondenčního hlasování v Evropě
i ve světě, nelze jednoznačně stanovit nejvhodnější úpravu, která by zahrnovala řešení

36
37

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; § 19 odst. 7.
Pozn.: Zvláštní postavení v navrženém rozlišení mezi alternativními způsoby směřujícími
a nesměřujícími k nahrazení klasického způsobu hlasování mají voličské průkazy. Současná česká
úprava neobsahuje žádná omezení či podmínky, vydání voličského průkazu je tak vázáno čistě na
podání žádosti a uvážení voliče.
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všech možných problémů spojených s průběhem hlasování a realizací volebního práva
právě skrze tuto metodu.
1.2.1. Modelová podoba korespondenčního hlasování
Na úvod považuji za vhodné alespoň nastínit možnou podobu výkonu volebního
práva právě pomocí korespondenčního hlasování, která by sice v konfrontaci s realitou
a požadavky na svobodné a řádné volby v níže popsané podobě neobstála, avšak lze ji
vzít za teoretický či koncepční základ, který dále může být upravován a rozvíjen tak, aby
byl ve výsledné podobě zajedno se zmíněnými požadavky.
Korespondenční hlasování ve své ideální, tedy nejjednodušší, formě představují dvě
obálky a hlasovací lístky, které volič před volbou obdrží. První obálka je identická
s obálkami v běžných volebních místnostech. Volič do této obálky vloží hlasovací lístek
či lístky dle své volby a obálku zalepí. Takto zalepenou obálku poté vloží do druhé
obálky, spolu s listinou identifikující voliče, tedy s dokumentem obsahujícím takové
údaje o voliči, aby příslušná volební komise mohla zaznamenat, který volič volbu
vykonal. Následuje odeslání zalepené druhé obálky, která je předtištěna adresou
volebního okrsku popř. obvodu dle příslušnosti voliče využívajícího institutu
korespondenčního hlasování. Zde role voliče v této formě hlasování končí.
Dalším krokem je doručení korespondenčního hlasu a jeho otevření příslušnou
volební komisí. Komise po otevření druhé obálky voliče identifikuje dle přiložené listiny
a učiní poznámku ve volebním seznamu. První obálku (tj. obálku s hlasovacím lístkem)
– zalepenou, dosud neotevřenou – poté vhodí do volební urny mezi ostatní
korespondenční i nekorespondenční hlasy.
1.2.2. Nástin základních výhod a nevýhod
Jak již bylo zmíněno, výše popsaná nejjednodušší možná forma se nevypořádává
s existujícími hrozbami především co do tajnosti volebního práva. Největší komplikace
jsou spojeny s otázkou osobní volby, tedy jak zajistit, aby na voliče při výkonu volebního
práva nebyl vyvíjen nátlak ze strany jiné osoby (ať už osoby cizí či rodinného
příslušníka), či dokonce, aby volbu za voliče nevykonal někdo jiný. Druhým ohledem
tajnosti volebního práva pak je zajištění tajnosti hlasování, tedy poskytnutí takové právní
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úpravy, která neumožní v průběhu volebního procesu spojit konkrétního voliče s jím
odevzdaným hlasem.
Dále korespondenční forma hlasování v sobě již z principu tohoto institutu zahrnuje
nutnost využití poštovní či jiné doručovací služby a nevypořádává se s otázkou jejich
spolehlivosti. Z povahy tohoto způsobu hlasování rovněž nepochybně vyplývá
předčasnost výkonu volebního práva, a tedy otázka aktuálnosti takto provedené volby.
Konečně nelze opomenout ani otázku nákladů na zajištění korespondenčního hlasování,
a to jak nákladů nesených státem, tak nákladů, které by měl nést konkrétní volič.
Výhody plynoucí ze zavedení korespondenčního hlasování jsou podstatně
přímočařejší a srozumitelnější. Nejčastěji bývá argumentováno větší dostupností výkonu
volebního práva, a tím i možným navazujícím zvýšením nyní klesající volební účasti,38
čímž by mělo dojít k posílení legitimity volených orgánů. Domnívám se však, že by
základním argumentem pro korespondenční hlasování mělo být naplnění základních práv
občanů na výkon volebního práva, jeho rovnost a všeobecnost, ze strany státu, jak
popisuji v navazujících kapitolách.

38

Dle údajů Českého statistického úřadu byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996:
76,41 %, 1998: 74,03 %, 2002: 58,00 %, 2006: 64,47 %, v roce 2010: 62,60 %, v roce 2013: 59,48 %
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2. Právní úprava
2.1. Základy právní úpravy
Na korespondenční hlasování, vzhledem k tomu, že se jedná o způsob výkonu
volebního práva, byť alternativní, je třeba klást stejné nároky, jako na klasický způsob
jakož i všechny další typy hlasování.
2.1.1. Mezinárodní dokumenty
Nejobecnějším dokumentem, vzhledem ke své nezávazné či soft law povaze,39
je Všeobecná deklarace lidských práv, která v článku 21 odst. 1 přiznává každému právo
účasti na vládě své země a dále v odst. 3 uvádí: „Základem vládní moci budiž vůle lidu;
ta musí být vyjádřena správně prováděnými volbami, které se mají konat v pravidelných
obdobích na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo
jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu hlasování.“
Pokud tedy vyjdeme z textu citovaného ustanovení, připouští Všeobecná deklarace
lidských práv, že požadavek na zajištění tajnosti hlasování nemusí být hlavním
hodnotícím kritériem svobodnosti voleb, pakliže jiný zvolený způsob hlasování
dostatečně zabezpečí svobodu hlasování jiným způsobem.
Navazujícím a nepochybně klíčovým dokumentem, vzhledem ke své závaznosti pro
Českou republiku, je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.40
Ten v článku 25 stanoví: „Každý občan má právo a možnost, bez jakýchkoli rozdílů
uvedených v článku 2 a bez neodůvodněných omezení: a) podílet se na vedení veřejných
záležitostí přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců; b) volit a být volen
v pravidelných volbách, jež se budou konat na základě všeobecného a rovného
hlasovacího práva, tajným hlasováním zabezpečujícím svobodu hlasování; […]“
Ač je ustanovení svou formulací podobné Všeobecné deklaraci lidských práv,
lze z textu usuzovat na některé odlišnosti. Z pohledu korespondenčního hlasování je
významný dovětek následující po odkazu na článek 2. Paktu, neboť umožňuje klást si

39

40

PAVLÍČEK, V., HOFMANNOVÁ, H.: Občanská a lidská práva v současné době. Praha:
Auditorium, 2014, s. 99.
Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976.

12

otázku: Je neumožnění (resp. jsou omezené možnosti) výkonu volby občanům pro jejich
aktuální zdržování se mimo své bydliště důvodným omezením volebního práva každého
občana? Za zmínku také stojí nezahrnutí části o jiném rovnocenném postupu.
2.1.2. Evropské dokumenty
Vedle obecných dokumentů zajišťujících práva na universální úrovni, například
v rámci OSN, nalezneme rovněž dokumenty regionální, které mohou přinést další
upřesnění a doplnění, popřípadě garantovat práva ještě ve větším rozsahu. Evropský
systém ochrany lidských práv, zastupovaný v otázce politických práv v prvé řadě
Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a jejími četnými dodatkovými protokoly,
je považován za nejvyspělejší z regionálních systémů.41
Článek 3 – Právo na svobodné volby – dodatkového protokolu 1 stanoví: „Vysoké
smluvní strany se zavazují konat v rozumných intervalech svobodné volby s tajným
hlasováním za podmínek, které zajistí svobodné vyjádření názorů lidu při volbě
zákonodárného sboru.“ Na rozdíl od výše uvedené právní úpravy, a předpokladu
detailnější úpravy navzdory, zmiňuje protokol pouze požadavek svobodných voleb.
Judikatura Evropského soudu pro lidská práva však již výkladem dovodila též ve svobodě
obsažený požadavek na všeobecné a rovné volební právo.42
2.1.3. Vnitrostátní dokumenty
Všemi výše uvedenými dokumenty se nepochybně inspiroval i český ústavodárce,
když do Listiny základních práv a svobod začlenil článek 21 odst. 3: „Volební právo je
všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva
stanoví zákon.“ A rovněž do článků 18 odst. 2 a 3 či 102 odst. 1 Ústavy: „Volby do
Poslanecké sněmovny (resp. Senátu) se konají tajným hlasováním na základě
všeobecného, rovného a přímého volebního práva…“

41

42

PAVLÍČEK, V., HOFMANNOVÁ, H.: Občanská a lidská práva v současné době. Praha:
Auditorium, 2014, s. 108-111.
Srov. The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): Report on the
Compatibility of Remote Voting and Electronic Voting with the Standards of the Council of Europe.
CDL-AD(2004)012. Štrasburk, 18. 3. 2004, s. 3.
Dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2004)012.aspx.
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2.2. Základní zásady svobodných voleb
Shrnutím výše uvedených právně závazných i nezávazných dokumentů, jakož
i dokumentů doprovodných, a jejich výkladu, získáme základní zásady, principy
volebního práva, které definují svobodné volby. Vedle požadavku svobodných voleb jde
především o principy všeobecnosti, rovnosti, tajnosti a přímosti volebního práva.43, 44
Na přípustnost či nepřípustnost některého volebního institutu, například
korespondenčního hlasování, lze usoudit až po souhrnném uplatnění a vzájemném
poměření míře zajištění těchto základních zásad. Jelikož v dalším textu práce s některými
z těchto principů pracuji, považuji za vhodné alespoň částečně některé jejich související
aspekty přiblížit již zde.
2.2.1. Tajnost
Tajnost hlasování lze chápat ve vertikální a horizontální rovině, kdy vertikální
rozměr zahrnuje ochranu voliče před veřejnou mocí a horizontální rozměr pak ochranu
před ovlivňováním ze strany soukromých subjektů.45 U klasického způsobu hlasování obě
roviny do značné míry splývají, neboť jsou obě v české právní úpravě zajištěny stejnými
postupy.
V případě ochrany voliče před veřejnou mocí je tajnost hlasování, tedy nemožnost
spojit voliče s jeho hlasem, zajištěna skrze povinnost každého voliče odebrat se nikým
nedoprovázen ve volební místnosti za plentu (s výjimkami v případě osob zrakově
postižených aj.). Jelikož volič svůj hlas následně odevzdá v generické obálce do volební
urny, nelze jím vhozený hlas k voliči zpětně přiřadit. Veřejná moc, reprezentovaná ve
volební místnosti volební okrskovou komisí, tak nemá možnost v žádném okamžiku
zjistit, jak konkrétní volič hlasoval.46

43

44

45

46

ANTOŠ, M.: Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie].
Praha: Linde, 2008, s. 18.
PAVLÍČEK, V., GRONSKÝ, J., HŘEBEJK, J., et al.: Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní
právo České republiky. Praha: Leges, 2011, s. 416-420.
BARTOŇ, M., KRATOCHVÍL, J., KOPA, M., TOMOSZEK, M., JIRÁSEK, J., SVAČEK, O.:
Základní práva. Praha: Leges, 2016, s. 454-455.
Pozn. Alespoň teoreticky, problém může nastat v malých okrscích, jak zmiňuji níže.
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V případě ochrany před ovlivněním ze strany třetích subjektů, typicky členů rodiny,
ale i dalších osob, poskytuje hlavní ochranu taktéž odebrání se za plentu. Jelikož se volič
v době výběru hlasů nachází za plentou sám, je osobní volba, tedy volba učiněná bez
nátlaku, zajištěna.
2.2.2. Všeobecnost
Z historicky používaných censů, například censy pohlaví či majetku,47 je dnes
všeobecnost volebního práva limitována zpravidla již pouze censem věku a státního
občanství. Princip všeobecnosti se tak promítá do české úpravy skrze čl. 18 odst. 3
a čl. 56 odst. 6 Ústavy, který přiznává právo volit každému občanu České republiky, který
dosáhl věku 18 let.
Příležitostně se však lze setkat také s censem místa pobytu. Ten je spojen především
s volbami do obecních a krajských zastupitelstev, kdy je volební právo přiznáno pouze
voliči s bydlištěm v daném volebním obvodu.48 Census pobytu nelze nutně chápat pouze
jako omezení všeobecnosti volebního práva. Právě dlouhodobý pobyt cizinců,
resp. především evropských občanů, v příslušném volebním obvodu je jeden z argumentů
pro umožnění volební účasti osobám, které nejsou občany České republiky.
2.2.3. Rovnost
Podmínka rovného volebního práva v sobě obsahuje řadu aspektů. Typicky je tato
zásada prezentována skrze princip rovnosti počtu hlasů (equal voting rights), tedy že
všichni voliči mají k dispozici stejný počet hlasů. Nejčastěji platí, že jeden volič má
k dispozici právě jeden hlas, nicméně je přípustný i jiný libovolný počet hlasů za
předpokladu, že tímto počtem disponuje každý volič.
Dále je třeba zmínit rovnost váhy hlasu (equal voting power), která vyžaduje takové
rozložení mandátů v rámci volebních obvodů, aby byl vliv hlasu každého z voličů
na obsazení mandátu stejný. Nicméně určitá míra nerovnosti je při existenci více
volebních obvodů přípustná. Vzhledem k proměnlivému počtu obyvatel nelze absolutní

47

48

Srov. BARTOŇ, M., KRATOCHVÍL, J., KOPA, M., TOMOSZEK, M., JIRÁSEK, J., SVAČEK, O.:
Základní práva. Praha: Leges, 2016, s. 446.
PAVLÍČEK, V., GRONSKÝ, J., HŘEBEJK, J., et al.: Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní
právo České republiky. Praha: Leges, 2011, s. 416-417.
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rovnost zcela zajistit. Například kodex osvědčených postupů ve věcech volebních
konstatuje, že odchylka způsobená rozložením mandátů by jen zřídka měla překročit
10 % a nikdy 15 %.49 V České republice se s jistou nerovností hlasů setkáváme ve
volbách do Poslanecké sněmovny50 a zejména ve volbách do Senátu.51, 52
Posledním z běžně zmiňovaných aspektů je rovnost příležitostí (equalily of
opportunity), jež se týká především politických stran a hnutí, resp. kandidátů ucházejících
se o volenou funkci. Politickým stranám je garantováno rovné zacházení ze strany státu
ve věcech voleb, od jejich financování po rovný přístup do veřejnoprávních médií. Přístup
ke garanci může být absolutní (strict) či relativní (proportional). V prvém případě je tak
stranám zajištěna rovnost bez ohledu na sílu zastoupení ve voleném orgánu či aktuální
preference, ve druhém jsou naopak tyto okolnosti zohledněny.53, 54
2.2.4. Shodné či srovnatelné podmínky?
Domnívám se, že výše uvedené zásady i přes svou obecnost a ustálenost nemusí být
samy o sobě dostačující pro zhodnocení vhodnosti nastavení volebního systému.
Při posuzování vhodnosti právní úpravy voleb je vždy nutno zohlednit faktickou situaci.
Shodné podmínky totiž neznamenají zaručení rovného či srovnatelného přístupu
k výkonu volebního práva.
Na jeden z příkladů, kdy shodné podmínky nezaručují srovnatelný přístup k výkonu
volebního práva, poukazuji v navazujícím textu. Jde o případy voličů v zahraničí, kteří
mají – v zásadě shodně s voliči domácími – umožněn výkon volebního práva osobním

49

50

51
52

53

54

Srov. The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): Code of Good
Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report. CDL-AD(2002)023rev-e.
Štrasburk, 23. 5. 2003, s. 7 a 17.
Dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2002)023rev-e.aspx.
ANTOŠ, M.: Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie].
Praha: Linde, 2008, s. 42 a násl.
Tamtéž, s. 36 a násl.
Srov. BARTOŇ, M., KRATOCHVÍL, J., KOPA, M., TOMOSZEK, M., JIRÁSEK, J., SVAČEK, O.:
Základní práva. Praha: Leges, 2016, s. 449.
Srov. The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): Code of Good
Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report. CDL-AD(2002)023rev-e.
Štrasburk, 23. 5. 2003, s. 18.
Dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2002)023rev-e.aspx.
Srov. ANTOŠ, M.: Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie].
Praha: Linde, 2008, s. 35.
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dostavením se do volební místnosti. Je však jejich pozice srovnatelná, když domácí voliči
mají volební místnosti k dispozici v každé obci, kdežto voliči v zahraničí si mnohdy musí
vystačit pouze s jedinou volební místností pro celý stát, či skupinu států?
2.2.5. (Ne)existence censu pobytu v České republice
„Cenzus pobytu […] ukládá voliči povinnost žít po určitou dobu v místě, kde bude
hlasovat. […] Například ve Francii je to 6 měsíců, ve SRN 3, v USA pro prezidentské
volby to je 30 dní.“55 Česká právní úprava stricto sensu takto definovaný institut nezná,
nicméně voliči jsou ve volbách spojeni s konkrétním místem bydliště. Ve volbách do
obecních a krajských zastupitelstev mohou hlasovat pouze občané, kteří splní podmínku
trvalého pobytu v obci a tím i v kraji, ve kterém se tato obec nalézá.56 Trvalý pobyt
zaznamenává v seznamu voličů příslušný obecní úřad. Změny v seznamu jsou přípustné
do jeho uzavření, které nastává dva dny přede dnem voleb.57
Hlavním smyslem takto zvolené úpravy je nepochybně praktičnost z pohledu
organizace. Přesto, zejména u voleb do obecních a krajských zastupitelstev lze poukázat
na jeden z aspektů všeobecnosti volebního práva, který je vlastní zejména censu pobytu.
„Jeho hlavním smyslem jednak je, aby se volič seznámil s hlavními problémy
a zvláštnostmi daného místa, ale i s případnými kandidáty na volenou funkci, […].”58
Tato úprava seznamu voličů vzhledem k odkazovacím ustanovením platí i pro další
typy voleb.59 Je tedy možné tento aspekt vztáhnout také na volby do Poslanecké
sněmovny? Domnívám se, že ano. A to nejen z pohledu voliče, ale také z pohledu
jednotlivých kandidátů. Ač kandidáti do Poslanecké sněmovny pochází z politických
stran, tedy celorepublikových uskupení, je v rámci kampaně běžné i využívání krajských
témat.

55
56

57
58
59

PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo a státověda. Díl 1, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, s. 215.
Srov. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; § 4 a Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů; § 4.
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; § 28.
PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo a státověda. Díl 1, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, s. 215.
Srov. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů; § 26. Zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky; § 5. Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky;
§ 30.
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V navazujícím textu se proto mimo jiné zabývám též voličskými průkazy, které dle
mého názoru z tohoto pohledu představují určitý nesystémový prvek, když umožňují
voliči hlasovat mimo své bydliště, pro neznámé kandidáty, kteří neměli možnost na voliče
zapůsobit.

2.3. Korespondenční hlasování v zahraničí
2.3.1. Zpráva Benátské komise
Již v této úvodní kapitole bych pro přehlednost zmínil základní rozdělení přístupů
ke korespondenčnímu hlasování dle okruhu voličů, kterým státy v Evropě (ale obdobně
i jinde ve světě) tento způsob volby přiznávají.
Možností zavedení a možnými nedostatky korespondenčního hlasování se zabývala
Benátská komise, tedy instituce Rady Evropy, zabývající se srovnáváním právních úprav
v Evropě a dodržováním standardů z pohledu ústavního práva. Komise ve své zprávě
z roku 2004 60, 61 srovnávala právní úpravu ve 30 zemích Evropy ve světle článku 3
protokolu 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv; ta tak bohužel nezahrnuje
všechny státy (např. Portugalsko, Island, Ukrajinu, …), ale pouze ty, které se rozhodly
zúčastnit.
Ze zprávy vyplývá, že komise v roce 2004 v Evropě nalezla čtyři základní přístupy
k úpravě korespondenčního hlasování, které jsou pochopitelně zjednodušením
a zobecněním jednotlivých právních úprav daných států.

60

61

Dále jen „zpráva Benátské komise”. The European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission): Report on the Compatibility of Remote Voting and Electronic Voting with the Standards
of the Council of Europe. CDL-AD(2004)012. Štrasburk, 18. 3. 2004.
Dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2004)012.aspx.
Pozn. Některé údaje jsou zastaralé, pracuji s posledním zněním zprávy a na některé nesrovnalosti či
neaktuálnosti upozorňuji.
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Korespondenční hlasování není možné a není právní úpravou státu řešeno v České
republice, dále pak v Albánii, Ázerbájdžánu, Bulharsku, Chorvatsku, Kypru, Lotyšsku,
Moldávii, San Marinu a Turecku.62,63
Korespondenční hlasování je možné pouze v hlídaném prostředí v Maďarsku,
Dánsku a ve Finsku. Zde mají voliči možnost vykonat volbu v předstihu ve hlídaném
prostředí, tedy ve volebních místnostech, na poště, popř. i na jiném místě, za přítomnosti
zákonem stanoveného počtu volebních komisařů.64
Korespondenční hlasování je možné v nehlídaném prostředí pro voliče v zahraničí
v Rakousku, Belgii, Bosně a Hercegovině, Estonsku, Řecku,65 Nizozemsku, Norsku,
Švédsku, Slovensku66 a v případě referenda rovněž v Itálii.67
Korespondenční hlasování je možné v nehlídaném prostředí pro všechny voliče,
tedy v zahraničí i na území státu, v Německu, Španělsku, Irsku, Švýcarsku,
Spojeném království a pro určité typy referend také ve Finsku.68
Státy umožňující výkon volebního práva v nehlídaném prostředí pochopitelně
nerezignovaly na dodržování základních požadavků pro regulérnost voleb, naopak tuto
možnost podmiňují řadou více či méně omezujících opatření, např. podáním žádosti
o umožnění volby korespondenčním způsobem. Českému voliči nejbližším opatřením je
patrně obdoba voličského průkazu např. v Rakousku či Německu, který může sloužit buď

62

63
64
65

66

67
68

Pozn. Zpráva Benátské komise řadí mezi země neumožňující korespondenční hlasování i Polsko.
To však již distanční hlasování od roku 2011 umožňuje; a to pro občany ze zahraničí, ale za určitých
okolností i pro občany na území Polska.
Srov. například zprávu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě z 26. 1. 2016 o volbách do
Parlamentu dne 25. 10. 2015. Dostupné z: http://www.osce.org/odihr/elections/poland/217961.
Srov. též Art. 62 a násl. Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
Dostupné z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112.
Srov. stranu 7 bod 26. zprávy Benátské komise.
Srov. strany 7-8 body 27.-30. zprávy Benátské komise.
Pozn. Možnost zavést zvláštní úpravu umožňující účastnit se voleb občanům ze zahraničí zmiňuje řecká
ústava v čl. 51 odst. 4. Toto ustanovení doposud nebylo naplněno. Otázka byla řešena opakovaně
i u Evropského soudu pro lidská práva v případu Sitaropoulos a Giakoumopoulos proti Řecku,
č. 42202/07.
Pozn. V době přípravy zprávy Slovensko zavádělo novou právní úpravu (nyní již neúčinnou a opět
nahrazenou další novou právní úpravou). Zpráva tedy Slovensko řadí mezi státy umožňující
korespondenční volbu správně.
Srov. strany 8-9 body 31.-41. zprávy Benátské komise.
Srov. strany 9-10 body 42.-48. zprávy Benátské komise.
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jako voličský průkaz nebo jako identifikační listina pro korespondenční hlasování.
Nejméně omezujícím státem pak je co do požadavků na voliče Švýcarsko, kde je možnost
korespondenčního hlasování, zejména s ohledem na dlouholetou tradici tohoto institutu,
brána jako forma výkonu volebního práva rovnocenná s klasickým hlasováním.69
Rozdílnost jednotlivých právních úprav zařazených do stejné kategorie lze předvést
na příkladu Norska a Nizozemska. Dle zprávy Benátské komise umožňuje Norsko
nehlídané distanční hlasování, ale až jako poslední z několika možností. Primárně je
možné klasické hlasování na ambasádách a velvyslanectvích, popř. na dalších místech,
pokud jsou schválena příslušným ministerstvem. Pokud v místě, kde se volič zdržuje,
není ambasáda, velvyslanectví nebo ministerstvem určené místo, lze využít možnosti
hlasování za dozoru alespoň jednoho člena volební komise. Až pokud není možné zajistit
kontrolu členem volební komise je umožněno hlas zaslat z nehlídaného prostředí poštou.
Nizozemsko naopak umožňuje korespondenční hlasování z nehlídaného prostředí do
dolní komory parlamentu a do Evropského parlamentu bez dalšího.
V některých případech se právní úprava liší i v rámci jednoho státu, jak vyplývá ze
zařazení Finska do dvou z výše uvedených kategorií. Tamní voliči mohou využít
korespondenční formu hlasování pro všechny typy voleb v hlídané formě hlasování,
a pouze pro určité typy referend je zde možnost nehlídaného hlasování.
Jedním z cílů zprávy Benátské komise bylo nalezení „evropského standardu“
úpravy korespondenčního hlasování. Vzhledem k výše naznačeným rozdílům
v jednotlivých úpravách, je však zřejmé, že Komise nutně musela dojít k závěru,
že jednotný doporučovaný model úpravy neexistuje.70
Dále komise ve své zprávě z roku 2004 posuzovala slučitelnost korespondenčního
hlasování (současně i elektronického hlasování) nejen se článkem 3 Protokolu č. 1
k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, ale též s vlastním dříve publikovaným
Kodexem osvědčených postupů ve věcech volebních.71 Zpráva tak přejímá závěry kodexu

69
70
71

Srov. stranu 10 zprávy Benátské komise.
Srov. stranu 11 bod 51. zprávy Benátské komise.
The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): Code of Good
Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report. CDL-AD(2002)023rev-e.
Štrasburk, 23. 5. 2003.
Dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2002)023rev-e.aspx.
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a konstatuje, že za předpokladu dostatečné spolehlivosti poštovních služeb a při
poskytnutí dostatečných opatření, je korespondenční hlasování v souladu s požadavky
stanovenými právě v tomto kodexu.72 Pro úplnost je zapotřebí také zmínit, že kodex
varuje před rizikem rodinného hlasování, nicméně s využitím korespondenčního
hlasování pro osoby s omezenou pohyblivostí, v nemocnici, ve vazbě a pro voliče
v zahraničí, za dodržení postupů omezujících možnost zneužití, souhlasí.73
2.3.2. Slovensko
Vzhledem ke stále přetrvávající určité blízkosti právních řádů považuji za vhodné
podrobněji zmínit úpravu hlasování ve Slovenské republice. Ještě před několika lety byla
tamní situace volebních zákonů obdobná současnému stavu v České republice; tedy pro
každé volby (do jednokomorové Národní rady, Evropského parlamentu, zastupitelstev
krajů a zastupitelstev obcí a pro volbu prezidenta republiky) existoval samostatný volební
zákon. S účinností od 1. 7. 2016 však byly všechny výše uvedené zákony zrušeny
a nahrazeny volebním kodexem.74
Korespondenční forma hlasování byla na Slovensku poprvé zavedena v roce 2004,
kdy byl přijat zcela nový volební zákon, který tak umožnil zahraničním voličům s i bez
trvalého pobytu účastnit se voleb do Národní rady.75, 76 V současnosti platný a účinný
volební kodex v úpravě korespondenčního hlasování nepochybně vyšel právě z jeho
zkušeností.77
Přestože nový volební kodex sjednocuje obecnou úpravu pro všechny typy voleb,
možnost korespondenčního hlasování ve všeobecných ustanoveních nenalezneme. Zákon
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Srov. strany 5-6 body 12.-21. a také strany 11.-12. body 52.-56. zprávy Benátské komise.
Srov. The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): Code of Good
Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report. CDL-AD(2002)023rev-e. Štrasburk,
23. 5. 2003, strany 21-22, body 38.-40.
Dostupné z: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2002)023rev-e.aspx.
Zákon č. 180/2014 Z. z., o podmienkach výkonu volebného práva; srov. zrušovací ustanovení § 222.
Zákon č. 333/2004 Z. z., o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
Srov. pro starou úpravu např. HALÁSZ, I.: Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo: podoba
a volebné hranice moderného politického spoločenstva v štátoch strednej Európy. Praha: Ústav státu a
práva AV ČR, 2012, s. 270-277.
Srov. §§ 27, 34, 35 zákona č. 333/2004 Z. z. a např. §§ 57, 59, 60 zákona č. 180/2014 Z. z.
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umožňuje volbu poštou pouze ve volbách do Národní rady a při hlasování v referendu,
jak vyplývá z § 57 a § 207 zákona.
V obou případech zákon rozlišuje dvě skupiny zahraničních voličů. Pro voliče bez
trvalého pobytu na území Slovenské republiky úprava požaduje podání žádosti o možnost
korespondenčního hlasování k Ministerstvu vnitra, které voliči odešle volební balíček.
Volič následně po umístění zvoleného hlasovacího lístku do hlasovací obálky vše odešle
v doručovací obálce označené nápisem „voľba poštou“ zpět Ministerstvu vnitra, které
takto obdržené hlasy uchová do dne konání voleb. Úhrada nákladů na poštovné, stejně
jako břímě včasného doručení je na voliči, neboť k hlasům doručeným později, nežli
v poslední pracovní den přede dnem voleb se nepřihlíží. Pro voliče s trvalým pobytem,
kteří se však v době konání zdržují mimo území Slovenské republiky je úprava obdobná.
Své korespondenční hlasy ovšem nezasílají Ministerstvu vnitra, nýbrž na adresu
příslušného obecního úřadu.
Slovenská právní úprava korespondenčního hlasování tak není z pohledu voliče
příliš příznivá. Požadavek na včasné doručení distančních hlasů přímo ke slovenskému
Ministerstvu vnitra, případně dokonce na konkrétní obecní úřad považuji za přehnaný
a značně limitující možnost skutečného využití takto upraveného způsobu volby, zejména
v odlehlejších destinacích. Spolu se souvisejícím požadavkem přílišné předčasnosti volby
tedy není překvapením, že tohoto způsobu v posledních volbách do Národní rady využilo
pouze 17 278 voličů, tedy asi 0,65 % z celkového počtu zúčastněných voličů.78
2.3.3. Shrnutí podkapitoly
Zahraniční právní úprava může poskytnout vodítko, která ze čtyř možných podob
řešení je všeobecně považována za vyhovující, a která by tak mohla být vhodná pro přijetí
v České republice. Za nejběžnější lze označit korespondenční hlasování v nehlídaném
prostředí pro voliče v zahraničí, s ohledem na množství států, které tuto formu připouští.
Za úvahu však jistě také stojí varianta hlasování v nehlídaném prostředí pro všechny
voliče, tedy vedle zahraničních i pro domácí. Ta sice není využívána velkým množstvím
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Srov. Voľby do Národnej rady SR 2016, ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
volby.statistics.sk [online]. c2016 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z:
http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data01.html
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států, nicméně v případě Švýcarska jde o stát, který je v řadě oblastí veřejností považován
za vzorový (například v otázce úpravy referenda či vyspělosti občanské společnosti
obecně).

2.4. Korespondenční hlasování v České republice
Diskuse o možném zavedení korespondenčního hlasování se vedly a vedou
i v České republice, a to již od roku 1999.79 Doposud existovalo 5 návrhů, které se
možností zavedení nového způsobu hlasování vážně zabývaly a byly v paragrafovaném
znění projednávány v Parlamentu. Kromě toho bylo zavedení korespondenčního
hlasování zvažováno při přípravě věcného záměru volebního zákoníku,80 a rovněž
v návaznosti na zavádění institutu přímé volby prezidenta republiky, avšak tyto úvahy
byly pro nedostatek politické shody opuštěny.81
2.4.1. Senátní návrh 1022 z roku 2001 82
Pokud bychom úspěšnost návrhu hodnotili podle dosaženého stádia legislativního
procesu, pak by tento návrh byl doposud nejúspěšnější, neboť byl vyhlášen ve Sbírce
zákonů pod č. 230/2002 Sb. Tento zákon však korespondenční způsob hlasování
nezavedl, jak je zjevné z neexistence tohoto institutu v českém právním řádu.
Důvodem, proč ve vyhlášeném zákoně nenalezneme ani zmínku o jakémkoli hlasování,
je, že v průběhu legislativního procesu se prostřednictvím pozměňovacích návrhů ze
zákona,83 jež zaváděl korespondenční hlasování stal zákon technický, který upravuje
názvosloví úřadů v jednotlivých volebních zákonech (např. nahrazuje slova „okresní úřad
v sídle kraje“ slovy „krajský úřad“).

79

80

81

82

83

SEITLOVÁ, J.: Korespondenční volby – míra demokratičnosti režimu. Dostupné z:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=27775&id_var=23814 [cit. 1. 4. 2017].
Srov. Věcný záměr volebního zákoníku. Portál Aplikace ODok. [online]. c2017 [cit. 02.04.2017].
Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN8B9JKWOM
Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, resp. s. 46 celého
znění sněmovního tisku č. 613, 6. volební období Poslanecké sněmovny (2010-2013) - Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=613&ct1=0 [cit. 2. 4. 2017].
Sněmovní tisk č. 1022, 3. volební období Poslanecké sněmovny (1998-2002) - Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=1022 [cit. 2. 4. 2017].
Pozn.: Respektive na základě znění doporučeného ústavně právním výborem. Srov. tisk č. 1022/2,
3. volební období Poslanecké sněmovny (1998-2002) - Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=1022&ct1=2 [cit. 2. 4. 2017].
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2.4.2. Senátní návrh 945 a Vládní návrh 1075 z roku 2005
První ze zmíněných návrhů84 byl velice blízko k prosazení, avšak jeho příběh je
snad ještě absurdnější než příběh toho minulého. Senátní návrh 945 se dostal až do
3. čtení, podporovala ho tehdejší vláda tvořená ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU, jakož i část
tehdejší opozice tvořené z ODS. Poslanci KSČM návrh nepodporovali, patrně protože
v zahraničí příliš voličů nemají.85
Na přijetí návrhu zákona byla více než dostatečná shoda, avšak s upraveným
zněním návrhu, tak jak jej navrhl ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny, ODS
nesouhlasila. V čl. I bodu 74. ústavně právní výbor začlenil do návrhu následující:
v § 50 odst. 5 se slova „7 procent“ nahrazují slovy „5 procent“. Šlo o snížení tehdy 7 %
hranice potřebných preferenčních hlasů pro posun na kandidátce na 5 %; bod tedy sice
upravoval otázku voleb, avšak nesouvisející s korespondenčním hlasováním.86
V navazující rozpravě na 47. schůzi Poslanecké sněmovny byly v rámci diskuse
podány některé pozměňovací návrhy.87, 88 Mimo jiné poslanec za ODS Marek Benda,
tehdejší člen ústavně právního výboru, navrhl změnu, označenou v tisku 945/3 jako B.2.,
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Sněmovní tisk č. 945, 4. volební období Poslanecké sněmovny (2002-2006) - Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=945 [cit. 2. 4. 2017].
OCHMANNOVÁ, I.: Distanční hlasování (korespondenční způsob hlasování, e-voting).
In: ANTOŠ, M., WINTR, J.: Volební systémy a volební právo – české cesty v kontextu zahraničních
modelů. Praha: IFEC, 2006, s. 225.
Sněmovní tisk č. 945/2, 4. volební období Poslanecké sněmovny (2002-2006) - Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=945&ct1=2 [cit. 2. 4. 2017].
Sněmovní tisk č. 945/3, 4. volební období Poslanecké sněmovny (2002-2006) - Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=945&ct1=3 [cit. 2. 4. 2017].
Pozn.: Jedním z pozměňovacích návrhů byl i návrh poslance Kubinyiho z ČSSD, označený v tisku
č. 945/3 jako C. Tento návrh rovněž obsahoval snížení počtu potřebných preferenčních hlasů na 5 %,
avšak hlavním cílem návrhu bylo zavedení tzv. negativních hlasů. Poslanec Kubinyi poskytl poslancům
několik variant v otázce, kolik procent hlasů by mělo být potřebných pro vyřazení kandidáta, zda 5, 10,
15 či 20. Poslanci o každé z variant hlasovali pod označením C8 na 48. schůzi. Jelikož byl návrh ve
všech předkládaných variantách zamítnut, byl pozměňovací návrh jako celek označen za dále
nehlasovatelný.
Srov. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2002–2006, 48. schůze, 14. 10. 2005,
část 127 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Parlament České
republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/048schuz/s048127.htm
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ve znění: V čl. I bod 74 vypustit. Svůj návrh odůvodnil potřebou schválit tuto změnu
v rámci celé Poslanecké sněmovny, nikoli pouze v rámci ústavně právního výboru.89
O pozměňovacích návrzích bylo hlasováno na 48. schůzi Poslanecké sněmovny.90
Nejprve bylo hlasováno o přijetí pozměňovacího návrhu A., tedy návrhu ústavně
právního výboru. V hlasování s pořadovým číslem 148 byl návrh všemi stranami
(s výjimkou KSČM, jejíž poslanci se převážně hlasování zdrželi), přijat.91
Dále poslanci hlasovali v hlasování s pořadovým číslem 150 o pozměňovacím
návrhu poslance Bendy. Ač se pro tento návrh, a tedy pro nesnižování hranice
preferenčních hlasů, vyslovila většina poslanců za ODS, KDU-ČSL a rovněž někteří
poslanci US-DEU, nebyl počet 71 hlasů pro návrh dostatečný k přijetí. Návrh však nebyl
přijat nikoli z důvodu většího počtu zamítavých hlasů, proti hlasovala pouze část
poslanců z ČSSD, nýbrž z důvodu velkého počtu poslanců především z KSČM, kteří se
hlasování zdrželi a zvýšili tak kvorum pro přijetí návrhu na 86.92
Poslanci za ODS se tedy nyní dostali do situace, kdy odhlasovali návrh ve znění
doporučeném ústavně právním výborem, který tedy obsahoval snížení počtu
preferenčních hlasů, avšak jejich pokus o vypuštění příslušného ustanovení skrze
pozměňovací návrh poslance Bendy selhal. Poslanci za ODS se tedy v závěrečném
hlasování o přijetí návrhu jako celku rozhodli návrh nepodpořit a v hlasování
s pořadovým číslem 162 se hlasování zdrželi nebo hlasovali proti.93
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Srov. vystoupení poslance Bendy. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2002–2006,
47. schůze, 21. 9. 2005, část 67 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna,
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/047schuz/s047067.htm
Srov. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2002–2006, 48. schůze, 14. 10. 2005,
část 127 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Parlament České
republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/048schuz/s048127.htm
Srov. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2002–2006, 48. schůze, 148. hlasování,
14. 10. 2005, 12:05 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Parlament
České republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=40142
Srov. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2002–2006, 48. schůze, 150. hlasování,
14. 10. 2005, 12:07 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Parlament
České republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=40144
Srov. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2002–2006, 48. schůze, 162. hlasování,
14. 10. 2005, 12:24 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Parlament
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I přes výše popsané peripetie by se však zmíněný návrh jako celek obešel i bez
podpory opoziční strany. Hlasy ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU, tedy vládních stran, by byly
pro schválení dostačující,94 ovšem vzhledem k neúčasti poslanců hlasovalo pro návrh
pouze 73 z potřebných 86 a návrh zákona tak nebyl přijat.95
Další zajímavostí je, že se návrh dostal až do 3. čtení i přes osobité vládní
stanovisko.96 Vláda se sice vyslovila kladně k zavedení institutu korespondenčního
hlasování jako takového, avšak zároveň označila senátní návrh, ač byl propracovanější
než předchozí, za nekomplexní a nedořešený. Dále návrhu vyčetla, že zavádí možnost
hlasování pouze pro zahraniční voliče a přehlíží možnost zavedení i pro voliče žijící na
území České republiky. Uvádí také, že navrhovaná úprava by platila pouze pro volby do
Poslanecké sněmovny, přitom by šla uplatnit i pro volby do Senátu.
Jelikož vláda o zavedení korespondenčního hlasování stála, přišla následně
s vlastním vládním návrhem 1075,97 nicméně tento návrh se z důvodu konce volebního
období nedostal ani do prvního čtení.
2.4.3. Senátní návrh 706 z roku 2009 98
Senátní návrh 706 lze s jistou nadsázkou označit jako reinkarnaci dřívějšího
vládního návrhu 1075, neboť je co do navrhovaných změn textu zákona takřka identický
se svým předchůdcem. Shoduje se rovněž naprostá většina pasáží z důvodové zprávy
a bohužel i jeho osud.
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České republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=40156
Pozn.: Vládní strany sdružovaly v součtu 101 poslanců, kdy 70 bylo zvoleno za ČSSD, 23 za
KDU-ČSL a 8 za US-DEU.
Srov. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2002–2006, 48. schůze, 162. hlasování,
14. 10. 2005, 12:24 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, Parlament
České republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=40156
Sněmovní tisk č. 945 ve 4. volebním období Poslanecké sněmovny (2002-2006). Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=945&ct1=1 [cit. 2. 4. 2017].
Sněmovní tisk č. 1075, 4. volební období Poslanecké sněmovny (2002-2006) - Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=1075 [cit. 2. 4. 2017].
Sněmovní tisk č. 706, 5. volební období Poslanecké sněmovny (2006-2010) - Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=5&T=706 [cit. 2. 4. 2017].
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Cesta tisku do Sbírky zákonů vypadala nadějně; Senát návrh zákona předložil
na začátku října 2008 a již počátkem února následujícího roku s ním vláda vyslovila
souhlas, byť s drobnými výhradami způsobenými změnou některých zákonů ve srovnání
se stavem, kdy byl vypracován vypůjčený vládní návrh 1075. Návrh byl dále předán
ústavně právnímu výboru k projednání, zde však jeho legislativní putování skončilo.
Českou republiku čekalo turbulentní období po vyslovení nedůvěry vládě Mirka
Topolánka a nová vláda Jana Fischera na téma zavedení korespondenčního hlasování
nenavázala.
2.4.4. Poslanecký návrh 676 z roku 2015 99
Zatím poslední z návrhů vznikl na základě poslanecké iniciativy opoziční TOP 09.
Motivace strany k prosazení korespondenčního hlasování je zjevná; ve volbách do
Poslanecké sněmovny v roce 2013 byla nejúspěšnější stranou co do počtu hlasů získaných
v zahraničí,100 obdobně v prezidentské volbě získal kandidát nominovaný touto
stranou v obou kolech jednoznačnou většinu zahraničních hlasů.101 Ač jsou počty hlasů
ze zahraničí v současnosti v celorepublikovém měřítku takřka zanedbatelné, právě
zavedení distančního způsobu hlasování by mohlo motivovat více lidí k účasti, a tedy vést
k většímu zisku hlasů pro tuto stranu.
Ke smůle své, a především institutu korespondenčního hlasování, byla však TOP 09
v opozici a bez síly jej prosadit. Návrh byl podán v prosinci 2015 a vláda k němu záhy
vyjádřila sice neutrální, ale velmi vyčítavé stanovisko, které poukazuje na množství chyb.
A ač byl návrh navržen k projednání na 56. schůzi Poslanecké sněmovny zahájené
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Sněmovní tisk č. 676, 7. volební období Poslanecké sněmovny (od 2013) - Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=676
Obdržela celkem 3 849 platných hlasů, které tvořily 36,55 % z platných hlasů celkem.
Srov. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
25.10. – 26.10.2013. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz [online]. c2013 [cit. 2. 4. 2017].
Dostupné z: http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps361?xjazyk=CZ
V prvním kole obdržel celkem 3 019 platných hlasů, které tvořily 54,31 % z platných hlasů celkem.
Ve druhém pak 6 471, tedy 84,21 % hlasů.
Srov. Volba Prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013. ČESKÝ STATISTICKÝ
ÚŘAD. Volby.cz [online]. c2013 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z:
http://volby.cz/pls/prez2013/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=9900
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k 4. 4. 2017, jde pouze o 1. čtení zákona; tisk tak patrně do konce volebního období
nestihne projít celým legislativním procesem.
Návrh počítá se zavedením korespondenčního hlasování pro voliče v zahraničí
i na území České republiky, a to pro volby do Poslanecké sněmovny, prvního kola voleb
prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu; oproti předchozímu návrhu tak
vynechává problematické volby do Senátu. Korespondenční způsob je uváděn jako jedna
z alternativ, kdy zůstane zachována možnost klasického hlasování, ale též hlasování na
voličský průkaz a rovněž další způsoby připuštěné současnou legislativou.
2.4.5. Shrnutí podkapitoly
Žádný z projednávaných návrhů dosud nevedl (resp. v případě posledního z návrhů
patrně nepovede) k přijetí korespondenčního hlasování v České republice.
Vedle své neúspěšnosti mají návrhy společnou také nevelkou propracovanost, která
vyplývá z pozice překladatelů. Senát nemá dostatečný legislativní aparát pro vytvoření
dostatečně komplexního návrhu, jednotliví poslanci rovněž. Není tedy divu, že si mnohé
z návrhů vyžádaly pozměnění ze strany ústavně právního výboru, nicméně, jak jsem
popsal výše, tyto úpravy byly paradoxně i hlavním důvodem nepřijetí jednoho z návrhů.
Za propracovaný lze považovat, vzhledem k pozici a dostatečnému zázemí vlády
při vypracovávání zákonů, vládní návrh 1075, alespoň tedy po technické stránce;
v některých otázkách se navrhovaná úprava nejeví jako šťastně zvolená (například
umožnění volby do Senátu ze zahraničí, srov. dále).
Jakým způsobem se jednotlivé návrhy vypořádaly s konkrétními problematickými
aspekty shrnuji v navazujících kapitolách.
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3. Proč korespondenční hlasování?
Důvodem, proč v předchozí kapitole zmiňuji a cituji základní prameny právní
úpravy, je fakt, že korespondenční hlasování je nejčastěji spojováno pouze se splněním
či spíše nesplněním požadavku tajnosti. Vyvstává tedy otázka, zda má smysl se tímto
způsobem hlasování vůbec zabývat, když je zjevné, že zasahuje do základního požadavku
na tajnost volby, který je zmíněn ve všech výše uvedených pramenech. Domnívám se,
že ano, neboť zmíněné základní prameny rovněž obsahují požadavky všeobecnosti
a rovnosti volebního práva, které lze vykládat například také jako všeobecnost místní
či rovnost podmínek.102 Bylo by předčasné zavrhovat celou koncepci korespondenčního
hlasování pro nedostatky tajnosti, které navíc lze značně omezit, aniž bychom
se zamysleli nad tím, zda výhody, které distanční hlasování přináší, nekompenzují
či dokonce svými přínosy nepřevyšují zmíněné nedostatky.

3.1. Volební právo jako pozitivní závazek státu
Další důvod pro můj zájem o téma korespondenčního hlasování tkví v tom, že se
v návaznosti na teorii pozitivních závazků domnívám, že stát je dle Evropské úmluvy
o lidských právech zavázán k naplnění práva na svobodné volby, a to ve větším rozsahu,
než v jakém je k této povinnosti státu v současnosti přistupováno. Odborná literatura ve
vztahu k pozitivním závazkům již nehodnotí jejich existenci či neexistenci, – „Klíčovou
otázkou tak již dnes není, zda pozitivní závazky ano či ne, ale jaký je rozsah těchto
pozitivních závazků.“ – ale uznává, že každé právo vyplývající z Úmluvy obsahuje
pozitivní závazek a smysl jejich posuzování „spočívá v hledání spravedlivé rovnováhy
mezi zájmy jednotlivce a společnosti“.103
Položme si tedy otázku: je současný rozsah naplňování práva na svobodné volby ze
strany státu dostatečný? Evropská úmluva o lidských právech zakotvuje, nejen požadavek
tajnosti hlasování, konání voleb v rozumných intervalech, ale především také požadavek
na konání svobodných voleb. Uvedené požadavky jsou záměrně obecné a neurčité,
neobejdou se tedy bez zpřesňujícího výkladu. Literatura definuje svobodnost voleb ze
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Srov. kapitolu 2.2. o základních principech a můj, asi extenzivnější výklad.
KOSAŘ, D.: Kapitola III. Základní principy výkladu a aplikace Úmluvy In: KMEC, J. Evropská
úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 83-84.
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strany aktivního výkonu volebního práva například dle možností výběru a volnosti
rozhodnutí, ze strany státu pak konstatuje: „Veřejná moc tedy nejen, že nesmí bránit ve
výkonu aktivního či pasivního volebního práva, ale zároveň musí vytvořit dostatečné
institucionální záruky toho, aby dané právo mohlo být jeho nositeli reálně
vykonáváno, …“104
Mohou nositelé volebního práva dle právní úpravy České republiky své právo
reálně vykonat? Odpověď můžeme nalézt v aktuálních datech Českého statistického
úřadu. Pro volbu prezidenta republiky v roce 2013 bylo ve volebních seznamech
v zahraničí zaregistrováno v prvním kole 8 869 voličů, kdy volební účast tvořila 62,77 %,
ve druhém kole pak 10 706 voličů za volební účasti ve výši 72,21 %. Dále, ve volbách
do Poslanecké sněmovny v roce 2013, kdy byly hlasy ze zahraničí započítány do
Středočeského kraje, bylo ve volebním seznamu zaregistrováno 14 132 voličů s volební
účastí 74,80 %. Vzhledem k rostoucímu číslu počtu zahraničních voličů zapsaných ve
zvláštních volebních seznamech, které vyplývá z povahy těchto seznamů, vyjděme dále
z těchto v současnosti nejaktuálnějších hodnot; uvažujme tedy přibližně 14 000 voličů
a 75 % účast.
Vzhledem k celkovému počtu osob s volebním právem v ČR, což je cca 8,5 milionu
obyvatel se zdá být 14 000 zanedbatelné číslo, a korespondenční hlasování se jeví jako
naprosto okrajová záležitost. Zmíněný údaj však naopak ukazuje potřebnost zavedení
distanční formy hlasování, neboť občanů České republiky se v zahraničí zdržuje
ve skutečnosti mnohem více. Dovozená čísla vypovídají pouze o počtu obyvatel, kteří se
nechali zapsat do příslušného volebního seznamu, nikoli o skutečném počtu potenciálních
zahraničních voličů.
Naneštěstí přesné číslo osob s českým občanstvím žijících v zahraničí není známo.
Existují pouze odhady, které vykazují diametrálně odlišné údaje. Například dle
Organizace spojených národů se za rok 2015 ve světě zdržovalo mimo hranice
České republiky 932 582 českých občanů (z toho 543 527 v sousedním Německu
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BARTOŇ, M., KRATOCHVÍL, J., KOPA, M., TOMOSZEK, M., JIRÁSEK, J., SVAČEK, O.:
Základní práva. Praha: Leges, 2016, s. 445.
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a 89 304 na Slovensku, dalších 70 917 v USA).105 Údaje Úřadu práce ČR pak hovoří
o 110 400 občanech, kteří v zahraničí pracují; tento údaj tak opomíjí rodinné příslušníky
či občany vyjíždějící do zahraničí z jiných než pracovních důvodů.106 Za realistický
považuji odhad se kterým shodně pracují senátní návrh 1022, senátní návrh 945 a vládní
návrh 1075, tedy 250 000 oprávněných voličů v zahraničí; tento údaj rámcově odpovídá
počtu Čechů pracujících v zahraničí navýšenému o rodinné příslušníky a údaji OSN
sníženému o počty občanů v Německu a na Slovensku, který vzhledem k nejasné
metodice zřejmě zahrnuje i občany žijící v České republice, kteří však dojíždějí do
sousedních států za prací či nákupy.
Pokud vyjdeme z odhadu, že v zahraničí žije 250 000 občanů České republiky
s volebním právem, – tedy o něco málo více než je voličů v celém Karlovarském kraji,
popř. jedna čtvrtina voličů v největších krajích, tj. Středočeském, Moravskoslezském,
Jihomoravském a v Praze – nutně musíme dojít k závěru, že se nejedná o zanedbatelné
číslo. Dále, pokud porovnáme předpokládaný počet občanů v zahraničí s počtem voličů,
kteří se v zahraničí voleb účastní (asi 10 500)107, zjistíme, že reálně využívá svého
volebního práva cca 4,2 % těchto občanů.

3.2. Zahraniční volební právo de facto
Reálný výkon volebního práva v zahraničí je tedy přinejmenším problematický a je
otázkou, zda způsob jeho právní úpravy nezasahuje rovněž do požadavku všeobecnosti
volebního práva. Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva nesmí státy vytvářet
tzv. „clustery“ voličů, tedy určité skupiny, a následně jim odebírat volební právo.108
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Srov. International migrant stock 2015. By destination and origin. Table 16, column BM. www.un.org
[online]. c2016 [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml
Údaj k 2015. Srov. Tisková zpráva. S prací v zahraničí pomůže EURES. Úřad práce
ČR. portal.mpsv.cz [online]. c2015 [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2015/04/2015_04_08_tz_prace_v_zahranici_duben2015.pdf
Tedy 75 % ze 14 000. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 bylo odevzdáno 10 567 obálek,
z čehož platných hlasů bylo 10 529.
Srov. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
25.10. – 26.10.2013. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz [online]. c2013 [cit. 2. 4. 2017].
Dostupné z: http://volby.cz/pls/ps2013/ps42?xjazyk=CZ
KOSAŘ, D.: Kapitola XXVII. Právo na svobodné volby (čl. 3 Protokolu č. 1) In: KMEC, J. Evropská
úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1331, bod 28.
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Česká republika pochopitelně žádnou úpravu výslovně vytvářející takovouto skupinu
nemá, čl. 18 odst. 3 (obdobně též v čl. 56 odst. 6) Ústavy stanoví: „Právo volit má každý
občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.“
Evropský soud pro lidská práva v případu Sitaropoulos a další proti Řecku však
posuzoval, zda občany v zahraničí také nelze považovat za zmíněný „cluster“.
Sedmičlenný senát soudu skutečně rozhodl, že došlo k porušení čl. 3 Protokolu č. 1, když
konstatoval, že za „cluster“ je zapotřebí považovat i občany, „kteří jsou zbaveni práva
volit pouze de facto – v daném případě řecké občany pobývající v zahraničí, kteří
vzhledem k finančním nákladům a jiným okolnostem nemohou volit na území
Řecka“.109, 110
Uvedeným rozhodnutím však projednávání případu neskončilo, neboť věc byla
i s ohledem na žádost řecké vlády postoupena k rozhodnutí Velkému senátu.111 Ten ve
svém rozhodnutí připomněl, že státy mají v otázce výběru volebního systému vysokou
míru posuzovací volnosti a že čl. 3 Protokolu č. 1 nezahrnuje žádnou povinnost zavedení
konkrétního systému.112 Dále konstatuje, že povinnost státu přijmout konkrétní opatření
směřující k zapojení občanů žijících v zahraničí do volebního procesu, žádná universální
či regionální úmluva nezakládá.113 Zejména z těchto důvodů tak Velký senát soudu
rozhodl, že k porušení čl. 3 Protokolu č. 1 nedošlo.
Přestože tak ze závěru Evropského osudu pro lidská práva vyplývá, že občané
v zahraničí „cluster“ netvoří, je zajímavé, že Velký senát ve svém rozhodnutí zmínil
rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1459 (2005). Tato rezoluce mimo
jiné vyzývá členské státy Rady Evropy k učinění přiměřených opatření, která by v co
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KOSAŘ, D.: Kapitola XXVII. Právo na svobodné volby (čl. 3 Protokolu č. 1) In: KMEC, J. Evropská
úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1331, bod 28.
Rozsudek senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. 7. 2010, Sitaropoulos a Giakoumopoulos
proti Řecku, č. 42202/07 - Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99807
Srov. 43. […] As a result, and as argued by the applicants, economic, professional and family
considerations may by force of circumstances make it impossible in practice for them to travel to Greece
at the time of national elections. This applies with even greater force to other expatriates who, due to
their financial circumstances or the fact that their place of residence is even further away,
are de facto deprived of the opportunity to exercise their right to vote. […]
Rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. 3. 2012, Sitaropoulos a
Giakoumopoulos proti Řecku, č. 42202/07 - Dostupné z http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109579
Tamtéž, Bod 65.
Tamtéž, Body 72. a 75.

32

největší míře umožnila účast občanů žijících v zahraničí ve volebním procesu.114
Jako vhodnou metodu ke zvážení rezoluce navrhuje korespondenční hlasování.115
Vzhledem k nízkému procentu voličů využívajících své volební právo z celkového
počtu potenciálních voličů v zahraničí, je na místě se zamyslet nad tím, jaké jsou příčiny
takto nízké účasti. Nelze opomenout možnost, že lidé žijící v zahraničí nemají o hlasování
ve volbách v České republice zájem. Ovšem při pohledu na komplikovanost výkonu
volebního práva v cizině lze dospět k závěru, že příčina tkví právě v jeho složitosti.116
Co musí volič v zahraničí (což může být osoba trvale žijící v zahraničí, ale také
např. osoba na služební cestě) vykonat? Uvedl bych příklad na Spojených státech,
po Německu (s 1 081 voliči) jde o stát s největším počtem zahraničních voličů.
Dle statistik z voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 v USA volilo 1 027 voličů.117
Pokud volič nevyužije jednorázové možnosti voličského průkazu, ale chce se voleb
účastnit pravidelně, musí se nechat zapsat na zvláštní seznam u zastupitelského úřadu.
Dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR: „Zvláštní
seznam vedou rovněž zastupitelské úřady pro voliče, který a) má bydliště mimo území
České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem,
popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství
České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán
do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, nebo b) volí na zastupitelském úřadu na voličský
průkaz.“ Zastupitelské úřady pro USA se nacházejí v Los Angeles, New Yorku,
Washingtonu a Chicagu. Osoba se tedy po zanesení do zvláštního seznamu musí
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v příslušné „půldny“ voleb dostavit na zastupitelský úřad a osobně vhodit volební lístek
do hlasovací urny.
De iure tedy stát své povinnosti plní, ovšem vzhledem ke značným obtížím
spojeným s výkonem volebního práva v zahraničí (zejména časovými a cestovními
náklady) mám za to, že lze pochybovat o plnění těchto povinností de facto.118 Nelze po
občanech České republiky rozumně požadovat, aby kvůli volbám museli překonávat
tisícikilometrové vzdálenosti, a to i opakovaně v případě dvoukolové volby prezidenta
republiky. Nastíněná situace českých občanů se navíc značně blíží zmíněné definici
„clusteru“.

3.3. Volební právo na území ČR de facto
Problémy s nedodržením všeobecnosti a rovnosti volebního práva však nejsou
pouze otázkou zahraničních voličů. Obdobné obtíže lze nalézt rovněž uvnitř České
republiky, a ač je jejich závažnost ve srovnání se zahraničím podstatně nižší, je na místě
se zamyslet, jaký případný dopad by mohly mít.
Pro diplomovou práci se nabízí příklad studentů,119 kterým stát v současnosti
neumožňuje vykonat volbu, která by měla dopad do místa jejich bydliště jiným způsobem
než osobním dostavením se do volební místnosti právě v místě bydliště. Existuje zde
pouze institut voličských průkazů, ten je však dle mého názoru v několika ohledech
značně problematický. Voličský průkaz sice vzhledem k výkonu volebního práva
ve volební místnosti splňuje požadavek tajnosti hlasování, avšak mohou nastat situace,
kdy nepřispívá v otázce rovnosti hlasů.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny umožňuje voličský průkaz volbu učinit
kdekoli na území České republiky, ale též v zahraničí. Osoby s voličským průkazem tak
mohou vykonat volbu v místě, ve kterém se zdržují náhodou, ke kterému nemají žádný
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119

Pozn. Myšleny jsou povinnosti ve smyslu dodržování závazků, které státu vyplývají z mezinárodní,
evropské a vnitrostátní právní úpravy. Nikoli povinnost přijetí konkrétního systému, která jak jsem výše
uvedl neexistuje.
ANTOŠ, M.: Internetové hlasování a jeho kolize s ústavními principy volebního práva. Ministerstvo
vnitra České republiky. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-3-13web-antospdf.aspx [cit. 1. 4. 2017], s. 144.
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vztah a svůj hlas odevzdat jim málo známým osobám. Přitom dopad takto odevzdaných
hlasů nemusí být zanedbatelný.
Příkladem z české praxe, kdy výsledek volby mohly ovlivnit pouhé desítky
či stovky hlasů, jsou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Tehdejší rozložení
voličů, resp. jejich hlasů ve volebních krajích, například znamenalo, že v Libereckém
kraji chybělo Straně zelených pouhých 266 hlasů, aby získala mandát na úkor ODS.120
Ještě méně hlasů, pouhých 75 navíc, by Strana zelených potřebovala k zisku mandátu na
úkor KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji.121 Mandát neunikl o malé množství hlasů
pouze Straně zelených, ale v Jihočeském kraji o 338 také ČSSD.122
Ukázkou, jak malý je vlastně zmiňovaný počet stovek hlasů, je situace ze dvou
známých středisek právě v Královéhradeckém kraji. Údaje se sice týkají volby prezidenta
republiky a vzhledem k České republice jako jednomandátovému volebnímu obvodu tak
na výsledek této volby neměly vliv, voličské průkazy však lze využít i pro volby do
Poslanecké sněmovny.
Druhé kolo volby prezidenta se konalo 25. a 26. ledna, tedy v období lyžařských
dovolených. Dle údajů z Českého statistického úřadu v níže uvedených tabulkách lze
usuzovat, do jaké míry byly volby v uvedených lokalitách ovlivněny účastí osob
s odlišným místem bydliště.
Špindlerův Mlýn

Pec pod Sněžkou

Volba prezidenta republiky: 1. kolo

1242

789

Volba prezidenta republiky: 2. kolo

1778

1291

Volby do Poslanecké sněmovny 2013

1266

729
Počet voličů v seznamu; Zdroj: ČSÚ

Z tabulky počtu voličů seznamu vyplývá následující: první kolo prezidentských
voleb konané 11. a 12. ledna nebylo v uvedených lokalitách účastí osob využívající
voličských průkazů výrazně ovlivněno, jak lze usuzovat z obdobného počtu voličů

120

121
122

Srov. ANTOŠ, M.: Rozhodly letošní volby do Poslanecké sněmovny hlasy ze zahraničí? Právní
rozhledy, č. 17/2006, kapitola III.
Tamtéž.
ANTOŠ, M.: Je volební systém do Poslanecké sněmovny v souladu s Ústavou? Časopis pro právní
vědu a praxi, č. 4/2007. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/2769 [cit. 1. 4. 2017], s. 328.
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v seznamu ve volbách do Poslanecké sněmovny později v témže roce. Naopak u druhého
kola volby prezidenta republiky lze vidět značný nárůst voličů zapsaných v seznamu;
jelikož okrskové volební komise při zpracovávání údajů nerozlišují mezi voliči
zapsanými v seznamu a voliči hlasujícími na voličský průkaz, nerozlišuje tento ukazatel
ani Český statistický úřad, nárůst voličů využívajících voličský průkaz by se tak projevil
právě zvýšeným počtem voličů v seznamu.
V případě Špindlerova Mlýna činí rozdíl mezi prvním a druhým kolem
prezidentských voleb 536 hlasů, v Peci pod Sněžkou pak 502. Procentuální vyjádření
těchto hodnot, kdy 100 % je počet voličů v seznamu v prvním kole, je ještě názornější;
počet voličů v seznamu vzrostl ve druhém kole v případě Špindlerova Mlýna na 143 %
a v Peci pod Sněžkou na 164 %. Jinými slovy, asi třetina osob, a tedy patrně i hlasů z obou
obcí, pocházela od osob v těchto obcích trvale nežijících. Pro tento závěr svědčí také
volební účast. Ta byla v prezidentských volbách na celorepublikové i krajské úrovni
mírně klesající, jak je u dvoukolových voleb běžné. Údaje ze Špindlerova Mlýna a Pece
pod Sněžkou se však obecnému pravidlu o snižování účasti ve druhém kole vymykají.
Královéhradecký kraj

Špindlerův Mlýn

Pec pod Sněžkou

1. kolo

64,65 %

70,69 %

75,29 %

2. kolo

61,31 %

77,95 %

85,67 %

PS 2013

61,65 %

72,51 %

75,17 %

Volební účast při volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny; Zdroj: ČSÚ

Důvodem může být právě zvýšená účast občanů využívajících voličských průkazů,
u kterých prakticky neexistuje možnost, jak by mohli být zaneseni do seznamu voličů
a zároveň se volby neúčastnit. Volič hlasující na voličský průkaz tak svou volbou vždy
přispěje ke zvýšení lokální volební účasti.
Jak jsem výše uvedl, rozložení mandátů v Královéhradeckém kraji záleželo na
desítkách odevzdaných hlasů v rámci celého kraje. Možné ovlivnění výsledku voleb ze
strany občanů s bydlištěm a vazbami mimo tento kraj, tak snadno zajistí známé turistické
lokality, které registrují nikoli potřebné desítky, ale i stovky hlasů na základě voličského
průkazu.
Ukázkou již o něco větších přesto stále relativně malých odchylek argumentovala
také skupina senátorů v rámci návrhu k Ústavnímu soudu v souvislosti s namítanou
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neústavností některých částí zákona o volbách do Parlamentu České republiky.
„Nepatrné oslabení nebo posílení ODS nebo ČSSD v některých krajích (tj. až na výjimky
do 1 % hlasů v kraji) při naprosto stejných celkových počtech hlasů odevzdaných pro
jednotlivé strany v celé České republice by mohlo vést k tomu, že ČSSD a KSČM by mohly
mít nikoliv 100, ale dokonce 107 mandátů […].“123
Že voličské průkazy mohou případně ovlivnit volbu ve volebním kraji, v němž
výsledek volby závisí na rozdílu v řádu několika málo stovek hlasů, je poměrně zjevné.
Mohou však voliči využívající voličské průkazy ovlivnit výsledek volby ve volebním
kraji v rozsahu jednoho procenta, když zmiňované jedno procento znamená v závislosti
na konkrétním kraji rozdíl 1 300 až 6 500 hlasů?
Celkové množství vydaných a uplatněných voličských průkazů v jednotlivých
krajích – a tedy i jejich případný dopad na rovnost volebního práva – lze pouze odhadovat.
„Povinnost nahlašovat Ministerstvu vnitra či jinému volebnímu orgánu nebo správnímu
úřadu počty vydaných voličských průkazů a počty ve volební místnosti odevzdaných
voličských průkazů žádnému z dotčených volebních orgánů (obecní úřady, okrskové
volební komise, zastupitelské úřady a zvláštní okrskové volební komise) z jednotlivých
volebních zákonů upravujících institut voličského průkazu nevyplývá; tento údaj není ani
součástí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.“124
Informace o počtu voličů využívajících voličských průkazů byla centrálně
shromažďována pouze při příležitosti druhého kola volby prezidenta republiky
v roce 2013. A to v reakci na „Státní volební komisi nahlášené podezření na podvody
s voličskými průkazy (objevily se zprávy o tom, že někteří lidé si pořizují kopie těchto
průkazů a hodlají na ně volit v různých volebních komisích, čímž by mohla být narušena
regulérnost volby prezidenta republiky).“125 Dle zjištěných informací bylo pro druhé kolo
prezidentské volby vydáno 101 750 voličských průkazů, voliči následně uplatnili své
volební právo na základě 94 605 z nich.126

123
124
125
126

Srov. Odůvodnění: I odst. 5. Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 57/06.
Srov. odpověď na žádost o informace ze dne 25. listopadu 2016, Příloha č. 6.
Srov. odpověď na žádost o informace ze dne 25. listopadu 2016, Příloha č. 6.
Srov. Přehled počtu vydaných voličských průkazů, které voliči odevzdali ve volební místnosti II. kolo volby prezidenta, Příloha č. 7.
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Jako možné alespoň rámcové vodítko pro srovnání počtu voličských průkazů
využitých v jiných volbách, by mohla posloužit informace o počtu voličských průkazů,
které byly objednány k tisku. Bohužel Ministerstvo vnitra tuto informaci nezaznamenává
a lze ji dohledat pouze za pomocí příslušné fakturace, která je po pěti letech skartována.
K dispozici tak jsou pouze údaje z voleb v letech 2012 a 2013, které však nelze
ke srovnání využít, jelikož množství objednaných voličských průkazů pro jednotlivé
volby vychází pouze ze zkušeností a odhadů konkrétních obecních úřadů. Dále s ohledem
na změnu povahy voličských průkazů a související doplnění o ochranné prvky,
je od 1. 1. 2014 zaveden nový tiskopis voličského průkazu.127 Jelikož uvedený tiskopis
lze uplatnit pro jakékoli budoucí volby, doporučilo Ministerstvo vnitra obecním úřadům
se jimi předzásobit.128 Informace o počtu vytištěných voličských průkazů od roku 2014
tak nelze využít ani pro učinění řádového odhadu, neboť dodavatel (Tiskárna
Ministerstva vnitra, p.o.) již v první emisi vydal přes 1,1 milionu voličských průkazů.129
Z počtu vytištěných voličských průkazů tak lze vyčíst jediný údaj, a sice, že u voleb
do Senátu je institut voličského průkazu využívaný méně než u voleb jiných, což ostatně
vyplývá i z jejich omezeného uplatnění z důvodu konání voleb pouze v části z volebních
obvodů.130, 131
Pokud tedy vyjdeme z údajů zjištěných při druhém kole volby prezidenta republiky,
zjistíme, že s výjimkou Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje, tvořily hlasy
odevzdané na základě voličských průkazů vždy více než 1 % hlasů v daném kraji.132, 133
Vzhledem k faktu, že pro případné ovlivnění výsledku volby vyžaduje argumentace
skupiny senátorů rozdíl jednoho procenta pro konkrétní stranu, je takováto míra ovlivnění
volby pouze skrze voličské průkazy nepravděpodobná. Na základě dostupných údajů o ní
lze uvažovat pouze v Praze a v Libereckém kraji, kde jedno procento představuje 6 500,

127
128
129
130
131
132

133

Srov. odpověď na žádost o informace ze dne 25. listopadu 2016, Příloha č. 6.
Srov. odpověď Tiskárny Ministerstva vnitra ze dne 1. prosince 2016, Příloha č. 9.
Srov. odpověď Tiskárny Ministerstva vnitra ze dne 1. prosince 2016, Příloha č. 9.
Srov. odpověď na žádost o informace ze dne 21. prosince 2016, Příloha č. 11
Srov. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; § 6a odst. 3 písm. b).
Srov. Přehled počtu vydaných voličských průkazů, které voliči odevzdali ve volební místnosti II. kolo volby prezidenta, Příloha č. 7.
Srov. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
02.06. – 03.06.2006. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz [online]. c2013 [cit. 2. 4. 2017].
Dostupné z: http://volby.cz/pls/ps2006/ps4?xjazyk=CZ
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respektive 2 150 hlasů, přičemž počet odevzdaných hlasů na základě voličských průkazů
byl 19 350 a 6 362, tedy přibližně odpovídající třem procentům.
Nicméně je zapotřebí podotknout, že rozložení hlasů odevzdaných na základě
voličských průkazů může být proměnné. Vzhledem k možnosti tímto způsobem odevzdat
svůj hlas kdekoli po České republice a také v zahraničí, a vzhledem k neexistenci
dlouhodobého evidování uplatňování voličských průkazů v jednotlivých volebních
krajích, nelze pouze na základě údajů z druhého kola prezidentské volby jednoznačně
říci, zda tyto údaje lze vykládat jako průměrnou hodnotu, či zda byly ovlivněny například
dobou konání volby či jinými faktory.
Dále, voličské průkazy lze uplatnit i ve volbách do Senátu, avšak právní úprava
značně omezuje jejich vnitrostátní využití. Volič může hlasovat pouze v rámci volebního
obvodu, do něhož spadá volební okrsek, ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu.134
Pakliže se volič v době voleb nachází mimo jemu takto příslušný volební obvod, nemůže
své volební právo vykonat. Zvolená podoba úpravy je logická, jednak s ohledem na
praktické dopady při využití voličských průkazů, ale též vzhledem ke smyslu jednotlivých
senátních obvodů. Nicméně nutně vyvolává otázku, nakolik je institut voličských průkazů
ve volbách do Senátu smysluplný, když v nadsázce umožňuje voliči volit pouze z vedlejší
obce, a někdy ani to ne, pokud vedlejší obec spadá do jiného senátního obvodu.
O smysluplnosti voličských průkazů ve volbách do Senátu lze pochybovat též
z pohledu zahraničních voličů, a to jak z pohledu praktičnosti, kdy občan bez trvalého
pobytu v České republice může vykonat volbu pouze v případě dostavení se na území
České republiky, či z pohledu rovnosti, kdy si občan bez trvalého pobytu v České
republice může jednoduše vybrat volební obvod, resp. okrsek, ve kterém volbu učiní.135

3.4. Závěrečné shrnutí kapitoly
Pokud uplatníme široké pojetí teorie pozitivních závazků, lze dovodit, že by stát
měl naplňovat právo na svobodné volby a zajišťovat pro své občany reálnou možnost
výkonu tohoto práva, a to v co nejširší možné míře.

134
135

Srov. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; § 6a odst. 3 písm. b).
Tamtéž.
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Pro zahraniční voliče stát tuto míru v dostatečné šíři neposkytuje, jak je možné
vidět na minimálním počtu zahraničních voličů využívajících svého volebního práva.
Příklad voličů vykonávajících volbu na území České republiky sice není tak zjevný, avšak
se zapojením institutu voličských průkazů je vhodné věnovat pozornost i této oblasti.
Vzhledem ke zmíněným zvláštnostem, ale i dalším problematickým aspektům,136
je s podivem, že se údaje o počtu využitých voličských průkazů nezaznamenávají
u každých voleb. Pro zjištění počtu voličů hlasujících na voličský průkaz by přitom
postačilo opatřit zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku jediným
dodatečným údajem, navíc snadno zjistitelným.137 Nedostatek těchto údajů tak zabraňuje
objektivnímu posouzení případných dopadů využití voličských průkazů.
Částečnou náhradou za institut voličských průkazů, může být právě vhodně zvolená
forma korespondenčního způsobu hlasování. Toto řešení by umožnilo zahraničním
voličům vykonat volbu nehledě na vzdálenost od nejbližšího zastupitelského úřadu.
Zároveň by studenti a další občané v České republice mohli vykonat volbu v obvodu,
který je jejich bydlištěm, bez ohledu na případnou služební cestu či jinou překážku.

136

137

Pozn.: Za problematickou považuji například vůbec existenci možnosti, že by někdo mohl být zbaven
svého volebního práva bez svého vědomí, jakkoli je tato možnost teoretická a na vlastní zodpovědnosti
daného voliče. Současná právní úprava umožňuje o voličský průkaz požádat i jinak než osobně.
Při prozrazení příslušného pinu či hesla potřebného pro přístup k datové schránce, které si uživatelé
často lehkovážně ukládají na veřejně přístupná místa, popřípadě do předvyplňovaných polí
v internetových prohlížečích, by mohla o voličský průkaz za voliče požádat jiná osoba a po jeho
obdržení jej zničit, voliče by tak zbavila volebního práva.
Právní úprava umožňovala také požádat o voličský průkaz s využitím elektronického podpisu, tuto
možnost však zákonodárce zákonem č. 90/2017 Sb., jež novelizuje volební předpisy, zrušil. Navrhovatel
zákona argumentuje v důvodové zprávě možností požádat o voličský průkaz za jiného, popřípadě
možností jinou osobu volebního práva zbavit, v návaznosti na identifikaci pouze skrze jméno a příjmení.
Srov. Tisk č. 899, 7. volební období Poslanecké sněmovny (od 2013), zvláštní část K Čl. I bodu 2,
K Čl. III bodu 12, K Čl. IX bodu 17, 18. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=899&CT1=0.
Pozn.: Slovenské okrskové volební komise tak sice rovněž pro „hlasovací preukaz“ nečiní, avšak
např. zaznamenávají počet voličů hlasujících ze zahraničí korespondenčním způsobem.
Srov. Zákon č. 180/2014 Z.z.., o podmienkach výkonu volebného práva; § 63 odst. 1 písm. e) a
§ 211 odst. 1 písm. e).
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4. Tajnost volby
Největším negativem korespondenčního hlasování je nutnost rozvolnění
pomyslného ideálu, tedy zajištění absolutní tajnosti volby; s tím se však musí vypořádat
jakákoli forma distančního hlasování, včetně hlasování elektronického.
Problematiku tajnosti je možné rozdělit na dvě otázky. Jak zajistit, aby nikdo neměl
přístup k voličovu hlasu? Tedy, jak zajistit, aby nebylo možno spojit konkrétního voliče
s jeho hlasem? A jak zajistit, aby volič ve své volbě nebyl ovlivněn další osobou, nebyl
na něj činěn nátlak či dokonce, aby za voliče nehlasoval někdo jiný?

4.1. Zajištění tajnosti hlasu
Odpověď na první otázku je velmi snadná a až na drobný, spíše absurdní detail,
bezproblémová. V případě korespondenčního hlasování vkládá volič svůj hlas
do zalepené obálky, kterou vloží do větší obálky, ke které připojí listinu s identifikačními
údaji. Člen volební komise tedy, po ověření že vnější obálka není poškozená rozlepená
či jinak narušená, obálku otevře, poznamená, který volič vykonal tímto způsobem své
volební právo a následně vhodí zalepenou vnitřní obálku do volební urny k dalším
hlasům. Na cestě hlasu mezi rukama voliče a volební urnou problém s tajností hlasu není,
neboť obálka je po celé své putování zalepena; člen volební komise obálku neotevírá,
pouze vhazuje do urny, a nemůže tak zjistit, jak konkrétní volič hlasoval.
Problém však může nastat v momentě, kdy se volební místnosti uzavřou a volební
komise začne se sčítáním hlasů. V současné době je za platný považován hlas pouze
vložený v obálce, bez nutnosti jejího zalepení.138 Samotné volební okrskové komise nijak
nepodporují zalepování obálek, neboť by jim nutnost následného rozlepování obálek
stěžovala sčítání. Jediné zalepené obálky by tak byly právě ty, které přišly
korespondenčním způsobem. Navíc možnost korespondenční volby je u voliče v seznamu
označena, šlo by tedy velice snadno spojit konkrétní voliče s jejich volbou.
V případě hlasování na území České republiky, kdy by hlasy byly doručovány do
konkrétních volebních okrsků, lze předpokládat, že by na každý volební okrsek připadalo
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Např. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; § 19a „Způsob hlasování“,
Toto ustanovení postup se samotnou obálkou vůbec nezmiňuje. zákon pouze v § 19 odst. 6 hovoří
o „vložení do úřední obálky“.
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pouze omezené množství takových hlasů. Zejména, pokud uvážíme nikoli městské, a tedy
vcelku anonymní okrsky, ale především ty nejmenší venkovské, kde je anonymita
podstatně nižší a využití korespondenčního hlasování lze odhadovat na pouhé jednotky
hlasů. Rovněž využití korespondenčního hlasování v zahraničí nemusí zaručovat
anonymitu, neboť i tam nalezneme destinace oblíbené, s velkým počtem hlasů, typicky
Německo, Velká Británie, Spojené státy, ale také destinace, nad kterými se již nyní vznáší
otázka narušení tajnosti hlasování z pohledu přiřazení hlasu ke konkrétnímu voliči,
vzhledem k pouhým jednotkám hlasů, jež jsou zde odevzdány;139 jde například
o Albánii,140 Bělorusko, Černou Horu, popř. ruský volební okrsek Jekatěrinburg.
S několika výjimkami jako Izrael či Turecko volí jednotky voličů i ve velké části Asie,
a až na Egypt a Etiopii takřka v celé Africe.
Možnost přiřazení hlasu ke konkrétnímu voliči je zapotřebí eliminovat, v opačném
případě by byla tolerována možnost narušení tajnosti volebního práva, což je
pochopitelně nepřípustné. Řešení této otázky je naštěstí snadné, a sice zalepovat všechny
obálky, nejen obálky doručené korespondenčním způsobem. Aby byla tajnost hlasů
skutečně zajištěna, nepostačí pouhé doporučení obálky zalepovat. Běžní voliči by se
nemuseli doporučením řídit a jediné nezalepené obálky by tak opět byly pouze ty
korespondenční. Jediným řešením je tak zavedení povinnosti zalepování obálek pod
sankcí neplatnosti hlasu.

4.2. Zajištění osobního hlasování
Otázka, jak zajistit, aby volič ve své volbě nebyl ovlivněn další osobou, nebyl na
něj činěn nátlak či aby za voliče nehlasoval někdo jiný, je největší slabinou
korespondenčního hlasování. V případě, že není zvolen systém hlídaný, jako například
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ANTOŠ, M.: Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie].
Praha: Linde, 2008, s. 78.
Srov. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
25.10. – 26.10.2013. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz [online]. c2013 [cit. 2. 4. 2017].
Dostupné z:
http://volby.cz/pls/ps2013/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=999997&xsvetadil=EV&xzeme=8&x
okrsek=1
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v Maďarsku, je zde vždy teoretická možnost tzv. rodinného hlasování.141 Naštěstí
zejména zahraniční praxe přišla s hned několika možnými řešeními.
4.2.1. Současná nedostatečná úprava
Nejprve bych však chtěl připomenout, že ani současný klasický systém výkonu
volby ve volební místnosti není dokonalý a nebrání rodinnému hlasování. Za současné
právní úpravy může být občan vyslán do volební místnosti s předpřipraveným hlasem
a instrukcí ať si nebere další, nebo uvidí. Nic takovémuto postupu nebrání.142 Pro
srovnání například na Slovensku každý volič dostane povinně všechny hlasovací lístky
od volební komise, jak vyplývá ze zákona č. 180/2014 Z. z., § 24 odst. 2.: „Volič po
príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo
iným úradným dokladom, […] Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo
voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Prevzatie hlasovacieho
lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom“.
Na slovenské právní úpravě není nic revolučního ani nic přehnaně ochranitelského
ze strany státu, jde totiž o pokračování prvorepublikové tradice. Tehdejší zákon
č. 123/1920 Sb. v § 38 mimo jiné stanovil: „Volební komise vezme od voliče legitimační
lístek a zjistí, má-li volič všechny kandidátní listiny, jež podle § 29. v obci mají býti úředně
dodány, neškrtané a neoznačené, nesmí mu však pořadí hlasovacích lístků, jak je volič
přinesl, měniti. Za chybějící, škrtané, nebo jinak označené dodá mu jiné, tak, aby volič
měl všechny kandidátní listiny, pokud podle § 29. mají býti úředně dodány.“
4.2.2. Požadavek absolutní tajnosti
Z uvedeného tedy vyplývá, že současná právní úprava sice nerezignuje na
požadavek tajnosti, avšak současně tato úprava neposkytuje absolutní ochranu, absolutní
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Pozn.: Tato možnost vyplývá z povahy korespondenčního hlasování. Absolutní zajištění tajnosti
hlasování z pohledu zajištění osobní volby je možné pouze u klasického způsobu hlasování, kdy se volič
musí ve volební místnosti sám odebrat za plentu. Metody využívané v zahraničí pro zajištění osobního
hlasování, například čestné prohlášení, i přes svou propracovanost neposkytují takovou míru jistoty,
jako právě klasický způsob hlasování.
ANTOŠ, M.: Principy voleb v České republice: [doplněno o srovnání se státy Evropské unie].
Praha: Linde, 2008, s. 75.
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jistotu. Dle uvažování Ústavního soudu je uvedená situace pravděpodobně v pořádku,
lze tak usuzovat z několika nálezů řešících otázku rovnosti hlasů.
V nálezu Pl. ÚS 52/10 Ústavní soud mimo jiné konstatoval: „Princip rovnosti
volebního práva nemá absolutní (abstraktní) charakter, jedná se toliko o rovnost
relativní. […] Tato specifická rovnost se projevuje konkrétně zejména v takových
otázkách, jako jsou např. uzavírací klauzule, podmínky podávání kandidátních listin,
volební kampaň, volební geometrie a volební aritmetika. Jde tedy v podstatě o nalezení
ústavní hranice přijatelnosti či přibližné rovnosti v počtu aktivně legitimovaných obyvatel
volebních obvodů ve vztahu k počtu mandátů, resp. o ústavně přijatelnou odchylku
v počtech oprávněných občanů potřebných ke zvolení člena zastupitelstva.“143
Ve svém dřívějším usnesení I. ÚS 360/98 byl Ústavní soud ještě přímočařejší:
„Lze tedy spíše hovořit toliko o rovnosti v možnosti výkonu volebního práva, skutečná
rovnost volebního práva (hlasů) není dosažitelná.“144 Nakolik je tento závěr pravdivý lze
snadno prokázat shrnutím současného postupu při sčítání hlasů u voleb do Poslanecké
sněmovny, kdy po zjištění celkového počtu hlasů v republice, je tento počet vydělen
počtem mandátů, čímž se získá republikové mandátové číslo. To je následně použito
ke zjištění, kolik mandátů bude v každém z krajů obsazeno. Tímto postupem se však
nikdy nepřidělí všechny mandáty, některé zbydou, stejně tak jako zbydou v jednotlivých
krajích nevyužité hlasy. Proto se dále kraje seřadí podle zbytku hlasů a krajům s největším
zbytkem je přiřazen další mandát. Uvedený postup však zakládá nerovnost, kdy občané
v krajích, kterým byl mandát navíc přidělen, zvolili svým hlasem více zástupců než
občané v krajích, kterým mandát přidělen nebyl.
Vzhledem ke zmíněným závěrům Ústavního soudu a popsané přetrvávající praxi
tak lze vyvodit závěr, který lze vztáhnout nejen na zásadu rovnosti, ale též na požadavek
tajnosti. A sice, teoretické absolutní záruky jsou při skutečné aplikaci nerealizovatelné,
popřípadě by jejich dodržení vyžadovalo zvýšené náklady či úsilí ze strany voličů i státu
zajištujícího průběh volby. Požadavek na zajištění tajnosti hlasování tak nevyžaduje
tajnost absolutní, nýbrž takovou tajnost hlasování, která nebude znamenat významné
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Srov. právní věty nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 52/10 (N 56/60 SbNU
693).
Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 1998, sp. zn. I. ÚS 360/98 (U 74/12 SbNU 545).
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omezení praktičnosti celého systému. Pro institut korespondenčního hlasování to tedy
znamená, že nedosažení absolutní tajnosti hlasování není na překážku, za předpokladu
minimalizace možnosti ovlivnění a dostatečného praktického přínosu nového způsobu
výkonu volebního práva.145

4.3. Zahraniční zkušenosti
Vzhledem k tomu, že je v řadě zemí korespondenční hlasování zavedeným
institutem, nemá asi valného smyslu vymýšlet již vymyšlená opatření vyrovnávající se se
zajištěním tajnosti hlasování. Vrátil bych se tak především ke zprávě Benátské komise
shrnující zahraniční úpravu.
Rovněž je na místě zmínit, že hlídaný způsob hlasování asi nemá smysl příliš
rozvíjet. Teoreticky by šel pro vnitrostátní hlasování nastavit tak, aby volič hlasující
korespondenčním způsobem musel připravit svůj hlas v předstihu v hlídaném prostředí
(například na poště). Pro zahraniční voliče by však takovýto způsob výraznější změnu ani
ulehčení nepřinesl.
4.3.1. Rakousko
Rakouští voliči volí na základě voličské karty neboli wahlkarte.146 Ta může sloužit
buď jako voličský průkaz nebo identifikační listina umožňující vykonat volbu
korespondenčním způsobem. Zpráva Benátské komise mluví o nutnosti potvrdit hlas
osobou srovnatelnou s rakouským notářem, rakouským zahraničním zastupitelstvím,
nebo dospělou osobou s rakouským občanstvím.147 Uvedené podmínky však už neplatí,
neboť od zpracování zprávy došlo k uvolnění požadavků. Voliči stačí jednoduše podepsat
na voličské kartě prohlášení, že volbu vykonal osobně, nikým nesledován.148
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ANTOŠ, M.: Je volební systém do Poslanecké sněmovny v souladu s Ústavou? Časopis pro právní
vědu a praxi, č. 4/2007. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/2769 [cit. 1. 4. 2017], s. 319.
Příloha č. 1.
K rakouské úpravě srov. stranu 8 bod 32. zprávy Benátské komise.
„Voters are not required to appear before an electoral authority or, when abroad, request
the confirmation of a witness. They merely have to sign an affidavit on the voting card which states that
they cast their vote in person, unobserved, and without having been influenced.“
Srov. BM.I. Bundesministerium für Inneres. Elections in Austria: Facilitating the Voting Procedure;
Postal Voting. www.bmi.gv.at [online]. c2017 [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/english_version/facilitating.aspx
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4.3.2. Švédsko
Švédsko pro voliče na svém území korespondenční hlasování umožňuje, a to
i v nemocnicích, domovech pro seniory či věznicích. Invalidé navíc mohou využít
hlasování skrze posla, kdy invalidní volič za přítomnosti svědka připraví hlasovací lístek
(röstkort) a obálky, který následně svým podpisem potvrdí dodržení svobodnosti volby.
Zvolený posel – podmínkou je, že se musí jednat o osobu odlišnou od svědka – poté
donese upravenou obálku do příslušné volební místnosti.
Pro zahraniční voliče je zde rovněž možnost korespondenčního hlasování, ovšem
je vyžadována přítomnost dvou svědků, kteří oba obálku podepíší, čímž potvrdí, že hlas
byl připraven řádně. Hlavním požadavkem je, aby oba svědci byli osoby starší osmnácti
let; zajímavé však je, že se nutně nemusí jednat o švédské občany.149
4.3.3. Německo
Německo je jednou z mála zemí, kde je korespondenční způsob hlasování
považován za ekvivalentní běžnému způsobu, a to i přes potřebu doložit nutnost využití
distančního hlasování (přípustné jsou zdravotní důvody, či pouze informace
o nepřítomnosti v době voleb v určitém obvodu). Volič opět hlasuje s využitím voličské
karty (wahlschein)150 a obdobně jako v Rakousku pro platnost hlasu postačí podepsání
čestného prohlášení, že hlas vyplnil osobně. Úprava však navazuje na německý trestní
zákoník, který zná trestný čin křivého prohlášení, za nějž je možné uložit odnětí svobody
až na tři léta.151, 152, 153
4.3.4. Švýcarsko
Švýcarsko má v rámci Evropy asi nejvolnější režim. Ve výše zmíněných případech
je vždy zapotřebí o možnost hlasovat korespondenčně požádat. Ve Švýcarsku se bere
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Ke švédské úpravě srov. stranu 9 bod 39. zprávy Benátské komise.
Příloha č. 2.
Srov. Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland (Trestní zákoník Spolkové republiky
Německo); § 156.
K německé úpravě srov. strany 9-10 bod 43. zprávy Benátské komise.
Dále srov. (mimo jiné pro shrnutí souvisejících judikátů Spolkového ústavního soudu)
OCHMANNOVÁ, I.: Distanční hlasování (korespondenční způsob hlasování, e-voting).
In: ANTOŠ, M., WINTR, J.: Volební systémy a volební právo – české cesty v kontextu zahraničních
modelů. Praha: IFEC, 2006, s. 235-237.
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možnost zaslat hlas poštou jako nezpochybnitelná součást volebního práva švýcarských
občanů.154
Velkou oblibu využití korespondenčního hlasování dokládají například údaje
z doprovodné analýzy k národnímu referendu konanému v roce 2005, kdy 81,5 % všech
zúčastněných voličů využilo předběžné poštovní hlasování; nejvíce pak korespondenční
způsob využilo 97,3 % voličů v kantonu Lucerne.155 Uvedená vysoká čísla jsou o to
zajímavější, když uvážíme, že možnost zaslat svůj hlas poštou byla v jednotlivých
kantonech zaváděna postupně a současnou podobu, která umožňuje hlasovat všem
občanům bez žádosti začala většina kantonů umožňovat až během 90. let či v případě
kantonů Ticino a Valais až v roce 2005.156 Ze Švýcarského příkladu je rovněž zjevná
preference voličů směrem ke korespondenčnímu hlasování, kdy se zaváděním a růstem
využití distančního hlasování obliba klasického způsobu úměrně klesala. 157, 158
4.3.5. Austrálie
Z mimoevropských zemí bych stručně zmínil také úpravu Austrálie, kde je účast
ve volbách povinná na federální úrovni, a to již od roku 1924; rovněž vzhledem k velké
rozloze státu má korespondenční hlasování poměrně dlouhou tradici a tamější způsob
zajištění tajnosti hlasování považuji za inspirativní.
Pro hlasování korespondenčním způsobem je zapotřebí svědka, který je také
registrovaný volič. Před vyplněním hlasovacích lístků ukáže volič svému svědkovi, že
jsou hlasovací lístky prázdné, dále musí svědkovi ukázat nevyplněný certifikát na
obálce,159 která nese jméno voliče. Následně volič za dozoru svědka vyplní hlasovací
certifikát, který kromě osobních údajů obsahuje také kontrolní otázku. Kontrolní otázku
a odpověď na ní volič zvolí při podávání žádosti o možnost korespondenčního hlasování.
Nesprávně zodpovězená kontrolní otázka má za následek nezapočítání hlasu. Volič
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LUECHINGER, S., ROSINGER, M., STUTZER, A.: The Impact of Postal Voting on Participation:
Evidence for Switzerland. Swiss Political Science Review [online]. 2007, 13(2), [cit. 3. 4. 2017],
s. 173. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1662-6370.2007.tb00075.x/pdf
Tamtéž. s. 170.
Tamtéž. s. 173 a 176.
Tamtéž. s. 175.
Ke švýcarské úpravě srov. stranu 10 bod 46. zprávy Benátské komise.
Příloha č. 3.
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a svědek se oba podepíší na obálku, resp. certifikát. Až nyní volič může přistoupit
k vyplňování hlasovacích lístků.160
Smyslem takovéhoto procesu je skrze institut svědka zajistit, že volič pracuje
s prázdnými listinami, tedy že má k dispozici volný prostor pro vlastní uvážení.
Dále, jelikož svědek dozoruje vyplňování údajů, je zajištěno svázání volebního balíčku
s konkrétní osobou voliče. Svědek rovněž dozoruje, že totožná osoba, která vyplnila
náležitosti certifikátu, rovněž vepsala odpověď na kontrolní otázku, kterou by měl znát
pouze volič sám. V případě, že by za voliče tedy chtěl hlasovat někdo jiný jeho jménem,
nemůže tak bez znalosti odpovědi učinit a příslušná volební komise hlas s nesprávnou
odpovědí na kontrolní otázku nezapočítá.
4.3.6. Slovensko
Slovenská úprava zcela rezignuje na jakékoli ověřování osobní volby při odesílání
korespondenčních hlasů. Slovenský zákonodárce patrně považuje za k identifikaci
dostačující požadavky obsažené v žádosti o hlasování (jméno, příjmení, rodné číslo,
adresu místa pobytu v zahraničí);161 tyto informace nicméně nijak nepřispívají k zajištění
osobního hlasování.162
Pro zajištění tajnosti hlasování zákon ukládá příslušné volební komisi po otevření
doručovacích obálek a identifikaci voliče, vložit příslušnou hlasovací obálku do volební
urny.

4.4. České návrhy
Potřeba vypořádat se s problematickým zajištěním tajnosti hlasování postihla
rovněž předkladatele návrhů v České republice.

160

161

162

Názorné vysvětlení australského systému je k dispozici na oficiálních stránkách Australské volební
komise zde: http://www.aec.gov.au/about_aec/Publications/easy-english/files/vote-mail-easy-eng.pdf.
Zákonnou úpravou pak je Commonwealth Electoral Act 1918 - Part XV - Postal voting.
Dostupný zde: https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C01022; Podrobný popis postupu při
korespondenčním hlasování shrnuje ustanovení 194.
Srov. Zákon č. 180/2014 Sb., o podmienkach výkonu volebného práva; druhé odstavce ustanovení
§§ 59, 60, 207, 208.
PECHÁČEK, Š.: Korespondenční volba [online]. Parlamentní institut, 2012 [cit. 3. 4. 2017], s. 8.
Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130314
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4.4.1. Senátní návrh 1022 z roku 2001
První ze senátních návrhů se vypořádává především s otázkou zajištění tajnosti
hlasování. V obecné části důvodové zprávy nejprve stroze konstatuje, že návrh vytváří
organizovaný systém, při jehož dodržení by neměla být tajnost hlasování porušena.
Tato obecná proklamace se projevuje především ve včlenění nového ustanovení § 19b,
které stanoví postup hlasování a ustanovení § 40a, jenž popisuje následné nakládání
s obdrženým hlasem ze strany volební komise. Návrh využití korespondenčního způsobu
volby svazuje s přiložením voličského průkazu, jeho nepřítomnost pak vedle poškození
či jiného narušení obálky vede k neplatnosti hlasu. Zákon by rovněž v § 40a odst. 3
ve znění návrhu ukládal volební komisi povinnost po provedení kontroly voličské
průkazy již dále s konkrétními úředními obálkami nespojovat.
Z pohledu zajištění tajnosti hlasování je tak navrhovaná úprava obstojná, avšak
Senátní návrh 1022 zcela rezignoval na zajištění osobního hlasování; nejenže neobsahuje
žádná konkrétní ustanovení, ale ani v obecné rovině tuto tématiku nezmiňuje. Nelze se
tedy divit, že vláda ve stanovisku k tomuto návrhu vyslovila nesouhlas, mimo jiné právě
z důvodu tvrzeného nesouladu návrhu s požadavky stanovenými v článku 18 Ústavy.
4.4.2. Senátní návrh 945 z roku 2005
Druhý ze senátních návrhů akcentuje otázku tajnosti o poznání důrazněji, kdy již
v obecné části důvodové zprávy zmiňuje využití datovaného čestného prohlášení pro
zajištění osobní volby. Další změnou oproti dřívějšímu návrhu je zavedení systému tří
obálek. Tato změna byla patrně vynucena požadavkem na opatření druhé, tj. prostřední,
obálky údaji o voliči (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo
občanského průkazu nebo cestovního pasu); jelikož jde o údaje osobní, je pochopitelné,
že navrhovatelé počítají se schováním údajů do třetí, anonymní obálky, která by nesla
pouze adresu příslušného zastupitelského úřadu. Navrhovatelé se při využití identifikace
skrze osobní údaje na obálce patrně inspirovali v australském modelu, kdy je certifikát
sloužící k identifikaci voliče rovněž součástí obálky. Navrhované řešení však přímo
vybízí k otázce, nakolik je ekonomické, když pouze a právě kvůli uvedení údajů o voliči
přímo na obálce je potřeba vynaložit náklady na třetí obálku, jejíž funkce je čistě
zakrývací. Jako vhodnější řešení se proto zdá opatřit listinu čestného prohlášení
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identifikačními údaji, podobně jako v rakouském či německém modelu a ušetřit tak
zbytečný náklad.
Podobně jako v předchozím případě obsahuje návrh nové ustanovení § 39a,
které popisuje postup nakládání s korespondenčními hlasy, pro dodržení tajnosti
hlasování ze strany zastupitelského úřadu a následně volební komise. Zajímavou změnou
je výslovné označení neúplných korespondenčních hlasů za neodevzdané, nikoli
neplatné, a rovněž instrukce ke zničení takto doručených dokumentů.
Po spíše odmítavém stanovisku vlády se návrh dostal k ústavně právnímu výboru
Poslanecké sněmovny, který přišel s jeho komplexní revizí; ta z pohledu tajnosti
hlasování přinesla především návrat k systému dvou obálek a čestné prohlášení včlenila
spolu s osobními údaji o voliči a dalšími náležitostmi do samostatného identifikačního
lístku. Výbor také nahradil instrukci ke zničení chybně doručených dokumentů
vhodnějším postupem odložení s vyznačením důvodu, který včlenil do § 19a odst. 5 a 6.
4.4.3. Vládní návrh 1075 z roku 2005
Vládní návrh řeší otázky tajnosti obdobně, jako senátní návrh z téhož roku.
Pro zajištění tajnosti hlasování stanoví v novém ustanovení § 19a mimo jiné postup při
zpracování odevzdaných hlasů ze strany obecních či zastupitelských úřadů a příslušných
volebních

komisí.

Dále

využívá

institutu

čestného

prohlášení

obsaženého

v identifikačním lístku s údaji o voliči, pro zajištění osobního hlasování.
Na tajnost hlasování má však vliv rozhodnutí vlády umožnění účasti zahraničním
voličům ve volbách do Senátu a dále změna v přístupu k zahraničním hlasům pro volby
do Poslanecké sněmovny. Návrh totiž předpokládá, že hlasy zahraničních voličů budou
přičítány do místa jejich trvalého bydliště a pakliže takové bydliště v České republice
nemají, nastává dle upraveného znění § 6 odst. 6 fikce bydliště na adrese Magistrátu města
Brna. Problematické otázce, v jakých volbách a kam započítávat odevzdané hlasy ze
zahraničí se věnuji v jiné kapitole. Pokud se však nyní omezím pouze na zajištění tajnosti
hlasování, nejeví se zvolené řešení přičítat hlasy do místa bydliště jako vhodná volba.
Jak jsem výše zmínil, již za současné situace, kdy jsou hlasy ze zahraničí hromadně
umístěny v náhodně vylosovaném kraji, není ve všech místech konání voleb, vzhledem
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k jednotkám zúčastněných voličů, zcela zaručená tajnost hlasování.163 Zavedení
korespondenčního hlasování pochopitelně počítá se zvýšením účasti zahraničních voličů,
v kritických destinacích však patrně pouze na desítky. Avšak navrhovaný postup zároveň
zavádí rozdělování hlasů na 14 příslušných volebních krajů, respektive v případě
senátních voleb dokonce na 27 samostatných pomyslných volebních uren. Jelikož hlasy
nejsou fyzicky převáženy do České republiky do jakéhosi shromažďovacího centra,
ale sčítání probíhá na zastupitelských úřadech, obávám se, že by uvedený postup
znamenal výrazné, možná již netolerovatelné, zhoršení v otázce tajnosti hlasování.
Uvažme například již dříve zmíněnou Albánii s jejími 17 voliči v seznamu.164 Vedle
možnosti, že všichni tamní voliči pochází ze stejného kraje, popřípadě nikdo z nich nemá
v České republice bydliště, a tudíž by dle zákona spadali pod Magistrát města Brna, je
zde také možnost, že každý ze sedmnácti voličů pochází z jiného senátního obvodu.
V takovém případě by bylo možné každého z voličů spojit s jím odevzdaným hlasem.
4.4.4. Senátní návrh 706 z roku 2009
Jak jsem již výše zmínil, senátní návrh 706 je pouze drobně upravenou verzí
vládního návrhu 1075. Z pohledu tajnosti hlasování tak tento návrh žádné nové poznatky
nepřináší.
4.4.5. Poslanecký návrh 676 z roku 2015
S ohledem na Českou republiku jakožto jeden volební obvod v případě voleb do
Evropského parlamentu a volby prezidenta republiky, odpadá při použití korespondenční
volby riziko narušení tajnosti hlasování. V případě voleb do Poslanecké sněmovny však
návrh rozlišuje mezi zahraničními voliči s a bez trvalého pobytu v České republice.
U zahraničních voličů bez trvalého pobytu je i nadále zachován princip losování
volebního kraje, do kterého mají být hlasy takovýchto voličů započítány. Zahraničním

163

164

ANTOŠ, M.: Tajné hlasování za plentou jako záruka svobodných voleb versus distanční hlasování.
Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2007. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/2767
[cit. 1. 4. 2017], s. 179.
Srov. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
25.10. – 26.10.2013. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz [online]. c2013 [cit. 2. 4. 2017].
Dostupné z:
http://volby.cz/pls/ps2013/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=2&xobec=999997&xsvetadil=EV&xzeme=8&x
okrsek=1
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voličům s trvalým pobytem na území České republiky však návrh umožňuje hlasovat do
příslušného volebního kraje; na ohrožení tajnosti hlasování plynoucí z tohoto postupu
v případě menších volebních okrsků upozorňuje také vláda ve svém stanovisku.
Ač je poslanecký návrh ve srovnání s předchozími senátními či vládními návrhy
méně propracovaný, obsahuje nové ustanovení § 19b podrobně popisující způsob
korespondenčního hlasování a řádný postup nakládání s odevzdanými hlasy, pro zajištění
této stránky tajnosti hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny; ustanovení
s obdobným zněním je vloženo i do dalších volebních zákonů.
Pro zajištění osobního hlasování zvolili předkladatelé návrhu cestu identifikačního
lístku s podrobnými údaji o voliči, který by měl rovněž nést prohlášení, jehož podpisem
volič stvrdí, že hlasoval osobně a byl v den hlasování občanem České republiky.
Identifikační lístek volič spolu s hlasovací obálkou uzavře do obálky doručovací
s nápisem korespondenční volba. Vláda ve svém neutrálním stanovisku upozorňuje na
řadu nedostatků. Konstatuje, že návrh zcela opomíjí otázku zaručení osobního výkonu
volebního práva. Na rozdíl od výše uvedené oprávněné vládní výtky v otázce zajištění
tajnosti hlasování, této výtce nerozumím; jak jsem totiž právě zmínil, poslanecký návrh
počítá s identifikační listinou a čestným prohlášením.

4.5. Čím se inspirovat v ČR
Nejprve je zapotřebí zmínit, že otázka míry zajištění tajnosti při použití institutu
korespondenčního hlasování, je především otázkou politickou. Důvodem, proč neexistuje
jednotný zaručený recept, jak se s problémem vypořádat, je fakt, že v každém státě je
odlišná úroveň politické kultury a angažovanosti občanské společnosti. Při výběru mezi
možnými řešeními je také zapotřebí poměřit míru přínosu v otázce tajnosti se složitostí
zvoleného systému; aby nenastala situace, kdy zvolené řešení sice splňuje požadavek
tajnosti, avšak pro jeho složitost se stává v praxi nepoužitelným.
4.5.1. Čestné prohlášení
Vedle přijetí korespondenčního způsobu hlasování jako rovného s běžným
způsobem se využití čestného prohlášení jeví jako nejjednodušší. S touto metodou tak
pracuje většina dřívějších českých návrhů, kdy se autoři patrně inspirovali v německé či
rakouské úpravě. Domnívám se však, že užití čestného prohlášení je v nadsázce pouhou
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hrou na osobní hlasování. Osoba, která na voliče vyvíjí nátlak, nepochybně nebude mít
obtíže se zaměřením nátlaku vedle vložení hlasovacího lístku do obálky také na podepsání
prohlášení. Podivuhodné je i německé řešení, kdy je křivé prohlášení trestným činem;
úprava patrně míří na osoby, které za voliče odhlasují bez jeho vědomí a podpis na
čestném prohlášení tak zfalšují. Otázka dokazování nečestnosti prohlášení je však
přinejmenším problematická.165
Použití čestného prohlášení a rovněž případná trestnost křivého prohlášení jsou si
tak ve své podstatě velice podobné. Ani jedna z těchto možností není reálným řešením
situace, přesto jejich uplatnění může fungovat alespoň jako preventivní opatření, apel na
voliče, aby své volební právo bránili. Jelikož jediným projevem tohoto řešení je opatření
listiny podpisem, tedy velice snadný úkon, lze o využití čestného prohlášení uvažovat.
4.5.2. Svědek
Institut svědka lze považovat za funkční zejména pakliže je svědkem osoba voliči
cizí, ideálně náhodně zvolená, popřípadě osoba úřední či jinak oprávněná ke stvrzování
autenticity dokumentů (tj. pracovníci pošty, notáři). Lze však předpokládat, že
nejčastějšími svědky, ze zjevných důvodů jako je totožné bydliště, budou osoby známé
či příbuzné. Vyvstává zde tedy již zmíněný problém rodinného hlasování.
Samotnou myšlenku přizvání svědka k zajištění osobního hlasování považuji
za zvláštní. Druhá osoba sice může stvrdit, že volič vykonal volbu sám, stejně tak ovšem
může být právě tato druhá osoba osobou vyvíjející nátlak na voliče. Jelikož zde není
jakákoli záruka počestnosti jednání takové osoby, považuji v tomto směru australský
model za nevhodný.
Jako vhodnější řešení se může jevit švédský model, kdy jsou ke hlasování přizváni
svědci dva, avšak i přes jejich vyšší počet není možnost rodinného hlasování odstraněna.
Problematický je také dosti volný režim, kdy úprava připouští, že svědci nemusí nutně
být švédskými občany. Zvolená úprava sice vychází vstříc samotným zahraničním
voličům, kteří nemusí žít v blízkosti jiného švédského občana, na druhou stranu ověření
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Pravomoc nechat prošetřit pravost čestného prohlášení je svěřena volebnímu komisaři v příslušeném
volebním okrsku. Srov. PECHÁČEK, Š.: Korespondenční volba [online]. Parlamentní institut, 2012
[cit. 3. 4. 2017], s. 6. Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130314
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totožnosti, respektive vůbec existence ne-švédských svědků, je nepochybně
problematické.
O využití svědků by bylo možné uvažovat, pokud bychom využili pracovníky
pošty; takovýto postup by však byl přípustný pouze pro vnitrostátní korespondenční
hlasování. Zahraničním voličům ani sám sobě by stát dodržení osobní volby touto cestou
nemohl zaručit; s ohledem na další zmíněné argumenty tak považuji institut svědka či
svědků za nehodící se pro zavedení v České republice.
4.5.3. Identifikační listina
S nějakou podobou listiny, která nese údaje o voliči, ať už samostatně nebo jako
součást jedné z obálek, pracují všechny zmíněné úpravy a návrhy. Kromě toho, že tato
listina může nést čestné prohlášení, ji lze též využít jako způsob napomáhající osobnímu
hlasování; a to prostřednictvím zvolených údajů, které má volič vyplnit.
Většina z výše uvedených návrhů požaduje po voliči vyplnění osobních údajů jako
jsou jméno, příjmení, bydliště či rodné číslo. Ústavě právní výbor správně v případě
rodného čísla upozornil, že jde o citlivý údaj a doporučil změnu na datum narození.
Jakkoli jsou uvedené údaje osobní, je zapotřebí je považovat také za veřejně dohledatelné,
a tedy nevylučující možnost jejich správného vyplnění osobou odlišnou od voliče.
Smyslem těchto údajů však není zajištění osobní volby, nýbrž identifikace voliče pro
následné správné započítání hlasu a zaškrtnutí na seznamu volební komisí.
Pokud má tedy identifikační listina sloužit i jako určitá pojistka osobního hlasování,
je zapotřebí ji opatřit takovými údaji, které bude znát pouze volič. V návrzích lze
takovouto snahu vidět například v požadavku na uvedení čísla občanského průkazu,
popřípadě cestovního pasu. Pokud by však takové číslo mělo plnit kromě identifikační
funkce i funkci zajišťující osobní hlasování, muselo by zůstat neveřejným. Bohužel číslo
občanského průkazu se velice často používá právě k identifikaci, také jej lze
z občanského průkazu snadno přečíst. Dále, číslo občanského průkazu by mohlo
posloužit ke zmiňovanému účelu pouze jednorázově, neboť zvolený údaj pro účely
porovnání musí být znám volební komisi a být obsažený na seznamu voličů.
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4.5.4. Kontrolní otázka
Hledaný údaj, který by na identifikační listině mohl sloužit jako jedna ze záruk
osobního hlasování by tak musel být jednorázový vygenerovaný nebo zvolený voličem
samotným při podávání žádosti. Tato kritéria by mohla splňovat modifikace australské
kontrolní či bezpečnostní otázky (security question), kde mají tamní voliči na výběr
z následujících pěti předem připravených otázek: V jakém městě jste se narodil? Kde jste
byl poprvé zaměstnán? Jak se jmenovala poslední škola kde jste studoval? Jaká byla
značka vašeho prvního auta? Jaké je prostřední jméno vašeho dítěte? Z těchto otázek při
podávání žádosti o možnost korespondenčního hlasování jednu zvolí a do formuláře
vepíše odpověď dle svého uvážení.166
Pokud bychom touto cestou chtěli zabránit rodinnému hlasování, nejsou uvedené
předepsané otázky příliš vhodné, neboť odpovědi může znát i osoba odlišná od voliče.
Na druhou stranu je možné připustit, aby odpověď nekorespondovala s otázkou, volič tak
může teoreticky jako odpověď určit náhodné slovo či číselný kód.
U kontrolní otázky je také třeba zvážit, kdy volič volí odpověď. Pakliže je žádost
o korespondenční hlasování podávána osobně, má volič volnost ke zvolení odpovědi
a ovlivnění či nátlak nehrozí. Osobní žádost o korespondenční hlasování by však
v případě zahraničních voličů nepřinesla příliš velké ulehčení volby. V případě dálkového
podání žádosti je ovšem nutné připustit okolnost, že nátlak za účelem zajištění rodinného
hlasování bude na voliče vyvíjen již v okamžiku sepisování žádosti. Je tedy účelné zvážit,
zda institut kontrolní otázky nedoplnit o možnost voliče odpověď na kontrolní otázku
v čase měnit.
Zavedení možnosti voliče měnit odpověď na kontrolní otázku by byla nutností
v případě, pokud by zákonodárce umožnil voliči přihlásit se ke korespondenčnímu
hlasování trvale; tj. bez nutnosti opakovaného podávání žádosti.167
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Příloha č. 4.
ANTOŠ, M.: Tajné hlasování za plentou jako záruka svobodných voleb versus distanční hlasování.
Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2007. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/2767
[cit. 1. 4. 2017], s. 182.
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Vzhledem k jeho neutralitě a přenesení odpovědnosti utajení odpovědi do rukou
voliče považuji institut kontrolní otázky za další vhodné řešení.
4.5.5. Závěrečné shrnutí podkapitoly
Aby tedy nadnesená otázka, čím se inspirovat v České republice, tedy jakou formu
zajištění tajnosti hlasování zvolit, nezůstala bez jednoznačné odpovědi; domnívám se,
že vhodným řešením je kombinace čestného prohlášení a formy kontrolní otázky, které
mohou oboje být obsaženy na jednom dokumentu, tedy identifikační listině, a zároveň
není jejich vyplnění o nic obtížnější než vyplnění osobních údajů. Rovněž z pohledu
volební komise se nejedná o podstatné ztížení činnosti, obojí může snadno srovnat
s upraveným seznamem voličů a shledat za totožné.
Kontrolní otázka je rovněž vhodná proto, že v odvislosti na zvolené podobě této
pojistky může být poskytována různá míra zajištění osobního hlasování. Tedy například
pokud zvolená mírná forma s jednou jedinou otázkou bude v praxi činit problémy, může
zákonodárce institut upravit například na náhodně vygenerovaný kód.
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5. Předčasnost hlasování
Již ze samotné povahy korespondenčního hlasování vyplývá jeho předčasnost.
Volební hlasy odevzdané prostřednictvím poštovních služeb potřebují nějaký čas pro své
zdárné doručení, z čehož vyvstává – vedle spíše technických otázek nastavení
dostatečných zákonných lhůt – několik navazujících teoretických otázek.

5.1. Předčasnost jako znevýhodnění
Je korespondenční forma hlasování srovnatelná s klasickým způsobem, když je
volič nucen svou volbu učinit v určitém předstihu? Potřebný předstih hlasování se liší
v závislosti na konkrétní destinaci, nicméně lze usoudit, že voliči využívající
korespondenční volbu budou muset odevzdat své hlasy patrně před vyvrcholením
předvolební kampaně. Ve srovnání s klasickým způsobem se tak volič musí rozhodnout
s menším množstvím informací, případně na základě informací, které se brzy ukáží být
neaktuálními.
S výše obecně popsanou situací se voliči museli vypořádat například ve Spojených
státech při volbě prezidenta v listopadu 2016. Úprava korespondenčního a jiného
distančního hlasování je ve Spojených státech značně roztříštěná, neboť konkrétní
způsoby výkonu volby stanoví státy jednotlivě; korespondenční hlasování umožňuje
například stát Oregon.168 V průběhu voleb – tedy za situace, kdy již bylo umožněno
distanční a předčasné hlasování – oznámil Federální úřad pro vyšetřování obnovení
vyšetřování jednoho z kandidátů.169 Pouhých pár dní před samotnou volbou FBI uvedla,
že v této věci neshledala žádné porušení zákonů.170
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OCHMANNOVÁ, I.: Distanční hlasování (korespondenční způsob hlasování, e-voting).
In: ANTOŠ, M., WINTR, J.: Volební systémy a volební právo – české cesty v kontextu zahraničních
modelů. Praha: IFEC, 2006, s. 242.
FBI kontroluje další e-maily Clintonové. Kvůli tajným informacím – ČT24 – Česká televize. Česká
televize [online]. c1996-2017 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z:
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Uvažujme tedy o dopadech této události na výkon volby distančním způsobem.
V okamžiku, kdy je jeden z kandidátů vyšetřován pro porušení zákona či spáchání
trestného činu, je na místě připustit, že by takováto okolnost mohla mít za následek změnu
preference voličů. V prezidentských volbách, kdy proti sobě soupeří v zásadě dva
kandidáti, kteří zastupují odlišné pozice, je možné, že oznámení vyšetřování jednoho
z nich nebude dostatečným impulsem pro voliče, aby hlasovali pro kandidáta druhého,
nicméně totožná situace by mohla nastat i v případě jiných voleb. V České republice by
mohlo jít například o první kolo voleb do Senátu či obecní volby, kde výrazně záleží na
reputaci konkrétních osob. Bohužel voliči, jež využili korespondenční volbu,
již odhlasovali a případnou změnu ve svých preferencích tak projevit nemohou.
Pokud by však v uvedené situaci ve Spojených státech svou preferenci projevit stihli, –
za předpokladu velmi krátkých lhůt a odkládání možnosti distančního hlasování
na poslední chvíli – i tak by učinili své rozhodnutí na základě neaktuálních informací
v porovnání s voliči hlasujícími klasickým způsobem, vzhledem k informacím
zveřejněným až těsně před samotným volebním dnem.
Výše popsaná výjimečná situace zcela jistě nebude provázet každé volby, přesto je
vhodné dopady předběžnosti hlasování vyřešit. Jakékoli řešení zahrnující opakovanou
korespondenční volbu je značně problematické; kromě nedostatku času trpí dálkový volič
také nedostatkem potřebných hlasovacích lístků a obálek. Vhodné řešení tak musí být
vyvážením obou stran z pohledu možnosti zajištění opakovaného hlasování, tedy jak
z pohledu voliče, tak státu. Vzhledem k výjimečnosti uvažovaných situací je dle mého
názoru přípustné spíše teoretické řešení; a sice umožnit voliči svůj korespondenční hlas
změnit klasickým hlasováním.
Výhodou tohoto postupu je, že nepřináší velké komplikace z pohledu následného
zpracování hlasů, a zároveň je schopen vyřešit nejproblematičtější situace. Hlasy
obdržené korespondenčně tak do uzavření volebních místností pro klasický způsob
hlasování budou uloženy stranou a nebudou vhazovány do volební urny. Až v okamžiku
po uzavření volebních místností, kdy volební komise přistoupí k otevření doručovacích
obálek za účelem identifikace voliče, volební komise také zkontroluje, zda daný volič
nehlasoval též ve volební místnosti. Pokud ano, byl by jeho korespondenční hlas vyřazen,
pokud ne, vhodila by příslušná volební komise vnitřní obálku korespondenčního hlasu do
volební urny.
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Možnost změnit korespondenční hlas osobní účastí lze chápat také jako opatření
podporující tajnost volby. Člověk, který by čelil nátlaku při užití korespondenčního
hlasování má alespoň možnost uchýlit se k hlasování osobnímu.

5.2. Předčasnost jako neoprávněná výhoda
Lze se také setkat s názorem, že předběžnost hlasování a možnost změny svého
hlasu poskytuje voličům hlasujícím korespondenčně výhodu. Lidé hlasující klasickou
formou svůj hlas změnit nemohou, což by mohlo být vnímáno jako narušení principu
rovnosti.171 S tímto názorem se však neztotožňuji. Možnost změnit svůj hlas není
navržena jako výhoda, naopak je navržena jako protiopatření, které má vyvážit
neaktuálnost korespondenčního hlasu. Jde tedy o nápravu nevýhody, která se u klasického
hlasování vůbec nevyskytuje.
Lze se setkat s výhradami, které za neoprávněnou výhodu považují situaci, kdy
voliči využívající korespondenční volbu mohou odevzdat dva hlasy. Dvojí hlasování však
může nastat pouze v případě chybně nastavené právní úpravy a za opomenutí celé řady
kroků především ze strany volební komise.
Problém dvojího hlasování by mohl nastat v případě, kdy by korespondenční hlasy
byly po obdržení ihned vhazovány do urny. Volební komise by pak neměla možnost
zabránit voliči ve vhození dalšího hlasu při osobní účasti na klasickém hlasování. Výše
zmíněné opatření však tuto situaci zcela vylučuje. Korespondenční hlasy jsou uloženy do
uzavření volebních místností stranou a před jejich vhozením do volební urny volební
komise zkontroluje, zda se volič nerozhodl nahradit svůj korespondenční hlas osobní
účastí. Dvojí hlasování je tak vyloučeno, neboť komise při zjištění, že se volič volby již
účastnil osobně, hlas obdržený korespondenčně do volební urny nezařadí.
O možném dvojím hlasování lze také uvažovat v návaznosti na voličské průkazy,
opět ovšem záleží na správném nastavení zákona. Z povahy jednotlivých institutů
vyplývá, že nejdříve volič může požádat o korespondenční hlasování. Následně by mohl
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zjistit, že v jeho situaci lépe využije voličský průkaz, proto požádá i o něj. Ve výsledku
by jedna osoba tedy disponovala podklady pro korespondenční hlasování a rovněž
voličským průkazem, což by mu mohlo umožnit dvojí volbu. Uvedenou situaci však lze
vyřešit snadným požadavkem, a sice povinností voliče voličský průkaz přiložit k hlasům
odeslaným korespondenčně pod sankcí neplatnosti hlasu; tedy zařadit voličský průkaz
v případě jeho vyzvednutí do dokumentů přikládaných do doručovací obálky. Uvedený
požadavek zahrnují i všechny dosavadní české návrhy; podobný je postup také v již
několikrát zmiňovaném Německu či Rakousku, kde jediná listina spojuje vlastnosti
identifikační listiny, čestného prohlášení, a právě voličského průkazu.

5.3. Problém krátkodobých pobytů
Další stránkou předčasnosti korespondenčního hlasování není pouze předčasnost
samotného hlasování, ale nutnost včasného podání žádosti o korespondenční hlasování.
Pakliže možnost vykonat volební právo distančně nebude například jako ve Švýcarsku
možností rovnocennou s klasickým způsobem hlasování, vyvstává otázka, jak řešit
problém nečekaných přesunů a krátkodobých pobytů. Za situace, kdy volič v dostatečném
předstihu neví, kde se bude v době voleb zdržovat, popřípadě neví, že bude vyslán na
vnitrostátní či zahraniční služební cestu apod., nebude mít možnost podat žádost
o korespondenční hlasování včas.
Částečným řešením nastíněné situace je v současnosti institut voličských průkazů.
I vydání voličského průkazu je však omezeno na období mezi dnem vyhlášení voleb
a sedmým dnem přede dnem voleb, kdy musí být žádost voliče o průkaz doručena.172
Korespondenční hlasování by tak přineslo zhoršení situace voličů pouze v případě, kdy
by s jeho zavedením bylo vydávání voličských průkazů zrušeno. Pokud tomu tak nebude
a voličské průkazy zůstanou zachovány, nepřináší korespondenční hlasování v otázce
krátkodobých pobytů žádnou změnu.
Na závěr této podkapitoly je vhodné rovněž poznamenat, že problém krátkodobých
pobytů je za použití běžných postupů klasického a distančního hlasování neřešitelný.
Jediným východiskem z této situace je, alespoň tedy z forem používaných v zahraničí,
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elektronický způsob hlasování, který by umožnil voliči vykonat volbu odkudkoli do
jakéhokoli jemu příslušnému volebnímu obvodu či okrsku.

5.4. Břímě včasného doručení
Další otázkou spojenou s předčasností hlasování je zvolení vhodného způsobu
nastavení lhůt pro řádné doručení korespondenčních hlasů. Předně je zapotřebí určit,
do jaké chvíle bude možné korespondenční hlasy přijímat; zda do určitého období v řádu
dnů před otevřením volebních místností, do samotného otevření volebních místností
a začátku klasického hlasování, do ukončení klasického hlasování, či snad přijímat
i takové korespondenční hlasy, které budou doručeny po uzavření volebních místností.
Vzhledem k výše již dovozeným opatřením považuji za nejvhodnější stanovit lhůtu
pro doručení korespondenčních hlasů v návaznosti na uzavření klasických volebních
místností. Dřívější okamžik by pouze zvětšoval problém neaktuálnosti hlasu. Naopak
umožnění pozdějšího přijímání korespondenčních hlasů by vedlo k oddalování
konečných volebních výsledků a ztěžovalo by práci volební komise. Zvolení okamžiku
uzavření volebních místností neznamená zvýšení neaktuálnosti hlasu, ani větší zátěž pro
volební komisi, naopak je v souladu s myšlenkou umožnění změny korespondenčního
hlasu osobní účastí.
Určení období, ve kterém je možné korespondenční hlas odevzdat, je podstatně
obtížnější, a to především s ohledem na poslední možný okamžik odeslání. Stanovením
konkrétní časové lhůty by se stát zavázal všechny hlasy v uvedené lhůtě započítat.
Jak by poté měl přistoupit k těm hlasům, které byly řádně odeslány ve stanoveném
období, avšak byly doručeny – pro nespolehlivost doručovatelského subjektu či
z prostého důvodu dlouhé doručovací lhůty v odlehlejších destinacích – po uzavření
volebních místností?
Pro korespondenční hlasování na území České republiky lze vzhledem k pozici
České pošty uvažovat o stanovení konkrétního posledního okamžiku podání, ke kterému
je garantováno včasné doručení. V zahraničí však stát žádné garance poskytnout nemůže,
lhůtu je tedy vhodné stanovit jiným způsobem. Příkladem může v tomto ohledu být
slovenská právní úprava, kde se za platně odevzdané považují takové hlasy, které byly
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doručeny nejpozději v poslední pracovní den přede dnem konání voleb.173, 174
Zákonodárce tak přenesl odpovědnost za včasné odeslání, a tedy i doručení hlasů
na voliče samotného. Uvedené řešení je logické i praktické, volič žijící v zahraničí sám
má největší místní zkušenosti se zasíláním korespondence, měl by tedy dokázat správně
odhadnout minimální potřebný čas, který je v dané lokalitě potřebný pro zdárné doručení
obálky. Slovenská úprava však zachází příliš daleko, když po voliči požaduje učinění
odhadu o rychlosti doručení nikoli pouze v rámci státu, kde se volič zdržuje, ale pro
doručení korespondenčního hlasu na slovenské Ministerstvo vnitra či na konkrétní obecní
úřad. Pro voliče je tedy vstřícnější taková právní úprava, která umožňuje zasílat
korespondenční hlasy na příslušné zastupitelské úřady, neboť zachovává výhodu znalosti
místního prostředí. Toto řešení zároveň zabraňuje možným komplikacím s pozdě
doručenými hlasy.
Nad rámec slovenské právní úpravy bych považoval za vhodné zamyslet se nad
otázkou zpětné vazby voličům. Pokud zákonodárce přistoupí k přenesení odpovědnosti
za včasné doručení hlasu na voliče, měl by voliči umožnit kontrolu, zda byl jeho hlas
doručen včas. Či spíše, s ohledem na pravděpodobně menší množství takových hlasů,
by měl poskytovat zpětnou vazbu těm voličům, jejichž hlas nebyl započítán pro pozdní
doručení, aby se této chyby mohli při účasti v dalších volbách vyvarovat.

5.5. Překážka druhého kola
Otázka načasování korespondenčního hlasování hraje roli též při úvahách o využití
tohoto institutu pro dvoukolové senátní volby a volbu prezidenta republiky; popřípadě též
pro volby předčasné a doplňovací.
Jelikož se předchozí návrhy zabývají především volbami do Poslanecké sněmovny,
je vládní návrh 1075 z roku 2005 v návaznosti na uvažované umožnění korespondenčního
hlasování pro volby do Senátu prvním, který vyzdvihuje problematiku druhého kola.
Navrhovatelé však v obecné části důvodové zprávy konstatují, že korespondenční
hlasování nelze z důvodu krátkých lhůt umožnit nejen ve druhém kole voleb do Senátu,
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ale ani u voleb doplňovacích či opakovaných. „Zavedení korespondenčního hlasování
např. ve II. kole voleb do Senátu by předpokládalo prodloužení volebního procesu tak,
aby mezi I. a II. kolem voleb bylo možné zabezpečit rozeslání hlasovacích lístků voličům,
stejně tak v případě zkrácení lhůt při doplňovacích a opakovaných volbách a opakovaném
hlasování, by nebylo možno korespondenční hlasování organizačně technicky zabezpečit.
Z téhož důvodu se nebude realizovat korespondenční hlasování ani u předčasných voleb
do Poslanecké sněmovny, které se musí konat do 60 dnů po jejím rozpuštění.“175
Totožné shrnutí obsahují i senátní návrh 706 z roku 2009 a také poslanecký návrh
676 z roku 2015; druhý ze zmíněných návrhů navíc konstatuje nemožnost využití
korespondenčního hlasování rovněž pro druhé kolo volby prezidenta republiky.
„Adekvátní důvody jsou platné i pro 2. kolo prezidentské volby, byť zde je lhůta
dvojnásobná oproti senátním volbám. Zajištění korespondenčního hlasování ve 2. kole
prezidentské volby by předpokládalo vyřešení celé řady technických a logistických
problémů, které by mohly ohrozit volební proceduru.“176
Je obtížné posoudit, nakolik jsou vytýkané technické a logistické problémy
skutečnými překážkami a nakolik jde pouze o neochotu navrhovatelů či zákonodárce
zasahovat do existujících lhůt. Uvedené situace navíc lze alespoň částečně řešit, jak
naznačila vláda ve svém stanovisku právě k poslaneckému návrhu 676. „Neumožněním
korespondenčního hlasování ve druhém kole volby prezidenta se zavádí ústavní nerovnost
pro výkon aktivního volebního práva, aniž by se navrhovatel vypořádal se všemi
možnostmi technického řešení; hlasování ve druhém kole je totiž možné např. tehdy,
pokud voliči obdrží spolu s hlasovacími lístky pro první kolo i hlasovací lístky pro druhé
kolo.“177
Senátní návrh 945 z roku 2005 se nezabýval možností zavedení korespondenčního
hlasování i pro volby do Senátu, což návrhu ve svém stanovisku mimo jiné vyčítala vláda,
která následně vyhotovila návrh vlastní. Přesto, či snad právě vzhledem k přání vlády,
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Srov. obecnou část důvodové zprávy. Sněmovní tisk č. 1075, 4. volební období Poslanecké sněmovny
(2002-2006) - Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=1075 [cit. 2. 4. 2017].
Srov. obecnou část důvodové zprávy. Sněmovní tisk č. 676, 7. volební období Poslanecké sněmovny
(od 2013) - Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=676
Srov. stanovisko vlády, bod 5. Sněmovní tisk č. 676/1, 7. volební období Poslanecké sněmovny (od
2013) - Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=676&CT1=1
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ústavně právní výbor doporučil návrh zákona ke schválení s četnými změnami, jež volbu
do Senátu umožňovaly.178 Ústavně právní výbor otázku druhého kola volby v bodu 95.
vyřešil takto: „V § 76 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pro hlasování ve zvláštních
volebních okrscích se použijí hlasovací lístky postupujících kandidátů z prvního kola a
opatří se razítkem „II. kolo“.“
Řešení překážky druhého kola v podobě současného odeslání hlasovacích lístků pro
prvé i druhé kolo lze shledat z několika důvodů za problematické; například by
znamenalo nárůst požadavků na voliče, na což by patrně navazovalo zvýšení počtu
neplatných hlasů z důvodu záměny některé z listin či obálek. Na druhou stranu, jiné
vhodné jednoduché řešení, které by nepředstavovalo výrazný zásah do právní úpravy
voleb, označit nelze. Za předpokladu neochoty zákonodárce spojit zavedení
korespondenčního hlasování se změnami volebního systému, co do lhůt a zrušení
či přeměny dvoukolových voleb, tak je dřívější zasílání hlasovacích lístků vhodným
kompromisem.
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RETEROVÁ, S.: Alternativní způsoby hlasování: od tradičních metod k on-line volbám.
Olomouc: Periplum, 2008, s. 101.
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6. Jak hlasy započítat?
Otázku vhodně zvoleného způsobu započítávání hlasů jsem již naznačil v kapitole
o tajnosti hlasování. Variant úpravy je několik, a to zejména v závislosti na zvoleném
modelu korespondenčního hlasování.
Některé modely například počítají s hromadným přesouváním fyzických
korespondenčních hlasů z volebních okrsků v zahraničí na Ministerstvo vnitra. Jiné,
například slovenský model, rozumí korespondenčním hlasováním možnost voliče odeslat
hlas prostřednictvím provozovatele poštovních služeb odkudkoli přímo na Ministerstvo
vnitra či konkrétní obecní úřad. Tento způsob řešení sice zajišťuje dodržení tajnosti
hlasování a rovněž umožňuje voliči zúčastnit se voleb v místě svého bydliště, nicméně
zcela selhává v otázkách předčasnosti hlasování či vůbec reálné možnosti takto volební
právo vykonat. Na voliče je totiž kladen požadavek včasného odeslání hlasů, když pozdě
doručené hlasy jsou považovány za neplatné. Volič tak musí podat žádost
o korespondenční hlasování s dostatečným předstihem tak, aby mu do jeho destinace bylo
slovenské Ministerstvo vnitra schopno doručit příslušný volební balíček a následně, aby
volič mohl tento volební balíček zaslat Ministerstvu vnitra vyplněný zpět. O nevhodnosti
takto zvolené úpravy svědčí již výše zmíněná čísla, kdy tohoto způsobu hlasování ve
volbách do Národní rady v roce 2016 využilo pouhých 0,65 % zúčastněných voličů.179
Pokud má být zvolená úprava korespondenčního hlasování reálně využitelná,
organizačně jednodušší, levnější, aktuálnější, je zapotřebí zvolit jinou cestu, než cestu
fyzického přesunu korespondenčních hlasů na území státu. Vzhledem k dlouhodobému
využívání zahraničních zastupitelství pro výkon osobní volby považuji za vhodnější cestu
doručování korespondenčních hlasů právě na tato místa, byť i zde je zapotřebí vyřešit
některé s tím spojené problémy.

6.1. Nedostatečná současná úprava
Kam započítat hlasy odevzdané v zahraničí není otázka spojená pouze
s korespondenčním hlasováním. V České republice známe systém losování, kdy státní
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Srov. Voľby do Národnej rady SR 2016, ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
volby.statistics.sk [online]. c2016 [cit. 3. 4. 2017]. Dostupné z:
http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data01.html
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volební komise losem určí volební kraj, do kterého se započítají všechny hlasy odevzdané
v zahraničí.180 Tato úprava za současné nízké účasti zahraničních voličů nepředstavuje
problém, – s výjimkou neexistence vztahu voliče k místu uplatnění volebního práva
a s výjimkou narušení rovnosti volebního práva, které je však při nízké účasti
tolerovatelné – avšak zavedení korespondenčního hlasování a předpokládané zvýšení
volební účasti by mohlo za ponechání uvedeného systému znamenat již značné narušení
rovnosti hlasů.
Jak jsem dříve zmínil, v současnosti v zahraničí hlasuje přibližně 14 000 voličů,
což je ve srovnání s Prahou jako volebním krajem asi 1 %. Rovněž jsem však zmínil,
že počet voličů v zahraničí se odhaduje asi na 250 000, což je opět ve srovnání
s Prahou již 1/4, nebo též stejný počet voličů jako v nejmenším Karlovarském kraji.
U voličů hlasujících ze zahraničí lze očekávat menší zájem o volby, a tedy i menší
volební účast než u voličů domácích. Pokud vezmeme za referenční průměrnou hodnotu
účasti voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny a také v obou kolech volby prezidenta
republiky, zjistíme že se pohybuje okolo 60 %.181 Ani při zavedení korespondenčního
hlasování však nelze očekávat u zahraničních voličů podobnou míru účasti.
Čísla obsažená v některých z návrhů tak považuji za zcela nereálná a nedosažitelná.
Například senátní návrh 1022 pracuje v obecné části důvodové zprávy s účastí závratných
75 %, tedy asi 180 000 voličů. Senátní návrh 945 a vládní návrh 1075 se pak obecně
odvolávají na blíže nespecifikované zahraniční zkušenosti a počítají s účastí 20–30 %,
tedy 50 000 až 75 000 voličů; tato čísla naopak považuji za podhodnocená. Zbylé návrhy
odhady účasti neobsahují.
Za reálnou z dlouhodobého pohledu dosažitelnou míru účasti považuji 40 %, tedy
asi 100 000 voličů. Jde o hodnotu blízkou domácí účasti, ale přesto značně sníženou
s ohledem na klesající zájem občanů zdržujících se v zahraničí o dění v České republice
v souvislosti s dlouhodobým pobytem v zahraničí. Která z výše zmíněných hodnot je
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Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; § 8 odst. 2 písm. i).
Dle údajů Českého statistického úřadu byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006:
64,47 %, v roce 2010: 62,60 %, v roce 2013: 59,48 %; účast ve volbách prezidenta republiky v roce
2013 pak byla v prvém kole: 61,31 % a v kole druhém 59,11 %.
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nejblíže realitě pochopitelně ukáže až skutečná situace v případě zavedení
korespondenčního hlasování.
Pokud ale odhadovaných 100 000 zahraničních voličů účastnících se voleb
přeneseme do současného systému přidělování zahraničních hlasů k náhodně
vylosovanému volebnímu kraji, zjistíme, nakolik je tato úprava nedostatečná. Zachování
tohoto modelu by znamenalo zásah do rovnosti volebního práva. Občané vylosovaného
kraje by měli silnější zastoupení ve voleném orgánu, například Poslanecké sněmovně,
protože by díky zahraničním hlasům bylo zvoleno více zástupců právě z jejich kraje.
Vzhledem k jeho velikosti srovnatelné s voliči ze zahraničí je nejkřiklavější situace
v Karlovarském kraji, kde by mohla být vedle poloviny zástupců zvolených občany
žijícími v tomto kraji, až polovina zástupců zvolena občany ze zahraničí. Karlovarský
kraj by tak vyslal až dvojnásobek poslanců, než jaký by mu příslušel bez zahrnutí hlasů
ze zahraničí.

6.2. Dle bydliště voliče
Možnou variantou, jak hlasy odevzdané ze zahraničí započítat by bylo jejich
důsledné členění dle místa bydliště občana, jenž vykonává své volební právo. Z pohledu
voliče na území České republiky se o problém nejedná; korespondenční hlasy mohou být
doručeny přímo do konkrétních volebních okrsků a začleněny mezi hlasy odevzdané při
osobní volbě.
Pro zahraniční voliče by však rozdělování hlasů dle místa bydliště mohlo přinést
nepřípustné narušení zásady tajnosti voleb, jak již jsem ostatně zmiňoval v kapitole
o tajnosti hlasování v souvislosti s vládním návrhem 1075. V případě voleb do
Poslanecké sněmovny by přiřazování hlasů k místu bydliště mohlo vést k porušení
tajnosti v menších volebních okrscích. Pokud by tento postup byl dle myšlenky
ve vládním návrhu použit i pro volby do Senátu, týkal by se problém patrně kromě malých
též středních volebních okrsků; tedy většiny všech zahraničních volebních okrsků.
Třídění hlasů dle místa bydliště navíc přináší otázku, jak naložit s hlasy těch
zahraničních voličů, kteří na území České republiky bydliště nemají. S touto otázkou se
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vládní návrh 1075 vypořádává tak, že dotyčným voličům vytváří fikci trvalého pobytu
v Brně, přesněji na adrese sídla Magistrátu města Brna.182
Podobné řešení nalezneme například v Rakousku, kde pouze tři z rakouských
spolkových zemí – Tyrolsko, Vorarlbersko a Dolní Rakousy – umožňují hlasování těm
voličům, kteří se trvale zdržují v zahraničí. Vzhledem ke snadné deklaraci místa bydliště
právě v těchto spolkových zemích se tak hlasy voličů ze zahraničí projevují zde.183
Toto řešení je tak lepší z pohledu započítání zahraničních hlasů ve více místech než pouze
v jednom, čímž je snížen negativní dopad na rovnost volebního práva.

6.3. Zahraniční volební kraj?
Existuje tedy vhodné řešení? Jen těžko lze odhadovat, jaká by byla skutečná účast
zahraničních voličů. Při extrémním nezájmu o výkon volebního práva ze zahraničí by ani
současný systém losování volebního kraje nemusel znamenat výraznější problém.
Je na místě však také připustit možnost, že voliči v zahraničí o účast ve volbách budou
mít zájem, a to ve výše uvedené 40 % účasti, případně i za účasti vyšší.
Možným řešením tak je vytvořit pro zahraniční voliče zvláštní volební kraj,
do kterého by jednotlivé strany stavěly své kandidáty. Počet 250 000 potenciálních
zahraničních voličů znamená, že by tento zvláštní volební kraj byl srovnatelný
s Karlovarským krajem, ze kterého ze všech voleb do Poslanecké sněmovny konaných
od vzniku krajů v současné podobě vzešlo pokaždé právě 5 poslanců.184 Se započítáním
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Pro dopady řešení srov. hodnocení z ANTOŠ, M.: Tajné hlasování za plentou jako záruka svobodných
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nižší účasti by tak zahraniční voliči mohli v závislosti na republikovém mandátovém čísle
zvolit až 5 vlastních poslanců, tedy takových, které by strany nominovaly s ohledem na
zahraniční voliče, kteří by si tak ke kandidátům mohli vytvořit vztah, na rozdíl od
náhodně vylosovaných kandidátů v „cizím“ kraji.
Nabízené řešení zvláštního volebního kraje však s sebou nese také riziko spojené
s možným nezájmem voličů. Již současný Karlovarský kraj je problematický z pohledu
nízkého počtu volených zástupců, což je spojeno s většími požadavky na zvolení
kandidátů zejména malých stran, jejichž prosazení je obzvláště obtížné.185 Extrémní
volební nezájem by také mohl vést ke zvolení například pouze jediného poslance, pak je
otázkou, zda by zvláštní volební kraj vysílající pouze jediného zástupce vůbec měl smysl.

6.4. Pevné přidělení?
Kompromisním řešením by mohlo být pevné přidělení jednotlivých částí světa
ke konkrétním volebním krajům. Zahraniční voliči by tak věděli, mezi kterými volenými
kandidáty budou volit a mohli by tak jejich činnost blíže sledovat a hodnotit.
Zároveň by nedošlo k úplnému rozmělnění zahraničních volebních hlasů. Úprava
by mohla před svým ustálením reagovat na přesný počet hlasů ze zahraničí a zvolit tak
odpovídající počet volebních krajů, do kterých by hlasy byly započítávány. Například
republikové mandátové číslo bylo ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013
ve výši asi 25 000 hlasů.186 Zákonodárce by tak mohl v případě opakující se účasti ve výši
50 000 voličů zvolit dva volební kraje (pravděpodobně jeden pro hlasy z Evropy a druhý
pro hlasy ze zbylé části světa). Či v případě většího zájmu, například 100 000
pravidelných voličů, rozdělit hlasy ze zahraničí do čtyř krajů atd.
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7. Náklady na korespondenční hlasování
Náklady na korespondenční hlasování je zapotřebí zohlednit jak z pohledu nákladů,
které vzniknou státu, tak z pohledu nákladů, které by měl či neměl nést volič sám.
Učinění odhadu nákladů na zavedení a existenci korespondenčního hlasování jako
institutu značně závisí na tom, co všechno do našeho součtu zahrneme. Ve výše
uvedených státech převažuje úprava, že náklady spojené s odesláním korespondenčního
hlasu zpět k příslušné volební okrskové komisi nese volič. Vyřízení žádosti o možnost
volit korespondenčně, jakož i doručení potřebných podkladů pro volbu pak hradí stát.
Zapotřebí je také rozlišovat mezi voliči, kteří by využívali korespondenční
hlasování v zahraničí a voliči hlasujícími v rámci České republiky.

7.1. Odhady nákladů pro stát
7.1.1. Domácí voliči
Vládní návrh 1075 z roku 2005 uvádí na konci obecné části důvodové zprávy
náklady „balíčku“ pro domácí voliče. Se započítáním tří obálek, kdy jedna z obálek slouží
pouze k doručení balíčku voliči, identifikačního lístku, informací pro voliče a hlasovacích
lístků dochází k celkové ceně 7,90 Kč za každého voliče využívající korespondenční
způsob. Dále zahrnuje náklad ve výši 33 Kč na doručení. Odhadovaná cena zásilky pro
domácího voliče tak vychází celkem na 40 Kč. Jelikož uvedený údaj pochází z návrhu
z roku 2005 je zapotřebí uvést, že tyto náklady na doručení již nejsou aktuální.
V současnosti doporučený dopis vyjde minimálně na 38 Kč,187 je tedy vhodné počítat
s odhadovanou cenou jedné zásilky ve výši 46 Kč.
Pokud bychom vyšli z předpokladu, že vnitrostátní korespondenční hlasování
využije asi 100 000 voličů, kteří v současnosti volí na základě voličského průkazu,
vychází náklady za zajištění a doručení volebních balíčků na 4,6 mil. Kč.
Nutno podotknout, že jak již bylo zmíněno výše, instituty korespondenčního hlasování

187

Srov. Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb, oddíl A strana A1. Dostupné z:
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/kompletni_cenik.pdf/528acb00-cbab-450e8a94-90add1cf405b [cit. 2. 4. 2017]; Cena je navíc odvislá od váhy, v případě některých voleb, které
vyžadují více hlasovacích lístků by tak mohla cena být až 46 Kč.
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a voličských průkazů se ne zcela protínají; uvedený předpoklad je tedy učiněn
s výhradou, že ne všichni občané využívající voličského průkazu skutečně přejdou na
korespondenční volbu.
Domnívám se však, že přesto bude skutečný počet voličů využívajících
korespondenční hlasování vyšší než uvedených 100 000; vzhledem k již nastíněným
výhodám jako odpadnutí nutnosti fyzického se dostavení do volební místnosti,
či rozšíření okruhu voličů o studenty a podobně. Skutečné náklady na zajištění a rozeslání
volebních balíčků všem voličům tak mohou sahat i k desítkám milionů korun.
Vládní návrh 1075 z roku 2005 pak dokonce odhaduje náklady ve výši 160 mil. Kč
za předpokladu, že by korespondenčního hlasování využila polovina všech voličů
v České republice, respektive se 107 mil. Kč v případě využití třetinou voličů. Takto
vysoká čísla však považuji za nereálná, neboť se blíží míře využití korespondenčního
hlasování ve Švýcarsku, kde je však kromě velice benevolentní právní úpravy také
dlouhodobá tradice tohoto institutu.
Pro možnost posouzení nákladů je vhodné pro uvedená čísla poskytnout kontext.
Náklady na volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 tvořily 516,7 mil. Kč
(se započítáním příspěvku stranám pak přes 1 mld. Kč).188 Náklady na volby do
Poslanecké sněmovny v roce 2013 a na volbu prezidenta republiky pak souhrnně činily
asi 942,6 mil. Kč.189 Z průměrné necelé půl miliardy korun nákladů tak 4,6 mil. Kč
netvoří ani celé 1 %.

188

189

„Výdaje na volby v roce 2010 dosáhly v souhrnu 1 056,2 mil. Kč, z toho výdaje na volby do Parlamentu
516,7 mil. Kč a volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 514,5 mil. Kč.“
„Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
konaly ve dnech 28. a 29. května 2010, byl do státního rozpočtu výdajů zahrnut na základě usnesení
vlády č. 54/2010 ve výši 570,0 mil. Kč. Stranám a hnutím byl vyplacen v celkové hodnotě 502,2 mil. Kč.“
Srov. státní závěrečný účet ČR za rok 2010, C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu,
s. 86-87 a 99. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statnihorozpoctu/2010/statni-zaverecny-ucet-za-rok-2010-2059 [cit. 2. 4. 2017].
„Výdaje na volby v roce 2013 dosáhly v souhrnu 950,6 mil. Kč, z toho výdaje na volbu prezidenta více
než 452,8 mil. Kč, na volby do Poslanecké sněmovny 489,8 mil. Kč a na volby do zastupitelstev obcí
8,0 mil. Kč.“
Srov. státní závěrečný účet ČR za rok 2013, C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu,
s. 111. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statnihorozpoctu/2013/statni-zaverecny-ucet-za-rok-2013-17756 [cit. 2. 4. 2017].
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7.1.2. Zahraniční voliči
Odhady nákladů pro stát v návaznosti na zahraniční voliče řeší hned několik
z českých návrhů, každý však předpokládá jinou účast voličů a pracuje s jinými údaji.
Senátní návrh 1022 z roku 2001 dochází k nákladům ve výši 40 mil. Kč při účasti
80 000 voličů. Úvahy navrhovatelů však z dnešního pohledu z několika důvodů
neobstojí. Předně navrhovatelé počítají s účastí 180 000 zahraničních voličů z celkového
počtu 250 000, což představuje 72 %, tedy vyšší hodnotu, než jaká je současná průměrná
účast ve volbách. Z již zmíněných důvodů je vhodné v zahraničí naopak počítat s účastí
nižší. Dále návrh předpokládá, že asi polovina z těchto voličů bude volit osobně na
zastupitelských úřadech; současná praxe však vykazuje průměrnou osobní účast
v zahraničí okolo 11 000 voličů. Nejasný je také důvod stanovení předpokládané částky
na jednoho voliče ve výši 500 Kč.
Senátní návrh 945 z roku 2005 dochází k nákladům ve výši 35 mil. Kč při
odhadované účasti 50–75 tisíc voličů, přičemž počítá s nákladem 700 Kč na voliče.
Návrh se při stanovení počtu zúčastněných voličů odvolává na blíže nespecifikovanou
zahraniční zkušenost a 20–30 % účast; tento odhad považuji za podhodnocený.
Navrhovatelé dále zmiňují, že z uvedeného počtu až 70 tisíc zahraničních voličů
by korespondenčního hlasování využilo až 65 % z nich. Tato úvaha by však znamenala,
že by osobního hlasování mělo využít zbylých 35 %, tedy až 26 tisíc voličů, v současnosti
však osobně v zahraničí hlasuje pouze 11 000 voličů; nelze předpokládat, že by zavedení
korespondenčního hlasování vedlo k navýšení osobní účasti.
Vládní návrh 1075 z roku 2005 dochází k nákladům 800 tisíc Kč při odhadované
účasti 4 000 voličů, přičemž počítá s nákladem 200 Kč na voliče. Vychází ze zahraniční
volební účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002 a pouze konstatuje, že za
předpokladu 20-30 % účasti 250 000 zahraničních voličů, by tyto náklady patrně vzrostly.
Nicméně za použití uvedených informací lze dojít k odhadované částce 10 až 15 mil. Kč.
Poslanecký návrh 676 z roku 2015 pak skoupě konstatuje náklady ve výši 2 mil. Kč
za předpokládané účasti 15 000 voličů hlasujících ze zahraničí.
Z výše uvedených údajů je zjevné, že odhad nákladů se bude výrazně lišit
s ohledem na zvolené výchozí údaje. Považuji tedy za vhodné učinit odhad nákladů, který
bude pracovat s údaji, jež jsem dříve zmínil a které považuji za relevantní. Odhadujme
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250 000 všech voličů v zahraničí a 40 % účast, tedy asi 100 000 voličů.
Nelze předpokládat, že by zavedení korespondenčního hlasování přivedlo nové lidi
k osobnímu hlasování. Spíše naopak ti, kteří vážili cestu do volební místnosti, mohou
přikročit k pohodlnější korespondenční volbě. Po odečtení 10 000 voličů, kteří i nadále
budou volit osobně tedy vyjděme z čísla 90 000 voličů.
Dále, není mi jasné, jak navrhovatelé došli k výše uvedeným částkám 500 Kč
a 700 Kč za voliče. Například náklady Švýcarska tvoří pro hlasování v Evropě 4,5 EUR
na voliče (tedy asi 120 Kč) a na mimoevropské voliče cca 6 EUR (tedy asi 160 Kč),
zapotřebí je také započítat náklady spojené s administrativou ve výši 1,5 EUR (tedy asi
40 Kč).190 Vzhledem k zavedenosti systému korespondenčního hlasování ve Švýcarsku
mám za to, že jsou tyto údaje bližší realitě. Po přičtení administrativních nákladů tak pro
účely odhadu využiji částku 160 Kč191 pro voliče v Evropě a částku 200 Kč pro voliče
mimo Evropu. Pokud vyjdeme ze současného rozložení zahraničních voličů, zjistíme,
že poměr mezi voliči zdržujícími se v Evropě a mimo ni činí přibližně 2:1 ve prospěch
voličů v Evropě.192
Pokud tedy zmíněné údaje spojíme dohromady, zjistíme, že odhadované náklady
při 40 % volební účasti činí za 60 tisíc voličů vykonávajících volbu v Evropě 9,6 mil. Kč,
a náklady za 30 tisíc voličů vykonávajících volbu mimo Evropu činí 6 mil. Kč.
Výsledných 15,6 mil. Kč pak představuje zhruba 3,2 % z průměrných celkových
volebních nákladů.

7.2. Náklady pro voliče
Z ústavně právního pohledu je však zajímavější otázka nákladů volby pro voliče
samotného. Jak již bylo zmíněno, v zahraničí je běžné, že náklady spojené s odesláním
hlasu k volební komisi nese právě volič. Je takovýto postup přípustný?

190

191
192

Srov. ELLIS, A., WALL, A.: Voting from abroad: the International IDEA handbook. Stockholm,
Sweden: International IDEA, 2007, s. 232. Dostupné z:
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/voting-from-abroad-the-international-ideahandbook.pdf
Pozn.: S obdobnou částkou (148 Kč) pracuje i Poslanecký návrh 676 z roku 2015.
Srov. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
25.10. – 26.10.2013. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby.cz [online]. c2013 [cit. 2. 4. 2017].
Dostupné z: http://volby.cz/pls/ps2013/ps42?xjazyk=CZ
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7.2.1. Zahraniční voliči
Výkon volebního práva by neměl být spojen s jakýmikoli jinými náklady než
časovými. Zavedení finanční účasti některých voličů na hlasování znamená narušení
rovnosti volebního práva. Anebo ne? Pokud chtějí voliči vykonat volbu bezplatně, mohou
tak učinit osobní účastí. Korespondenční hlasování je pouze alternativou, která navíc
i s případnou potřebou uhrazení nákladů na doručení znamená zlevnění a větší
zpřístupnění volebního práva, když voličům odpadnou náklady spojené s cestou
do volební místnosti. Přenesení úhrady nákladů spojených s odesláním korespondenčních
hlasů na voliče tak považuji za rozumný kompromis mezi dostupností volebního práva
a praktickými požadavky na volební systém, avšak pouze za předpokladu, že na voliče
budou dopadat právě a pouze náklady spojené s odesláním hlasu. Jakékoli jiné náklady je
nutno odmítnout jakožto volební census či volební daň.
7.2.2. Domácí voliči
Poněkud odlišná je situace domácích voličů, kdy vzhledem k pozici České pošty
odpadá jeden z hlavních argumentů pro přenesení nákladů spojených s odesláním hlasu
na zahraniční voliče, tedy různorodost doručovatelských služeb a jejich cen.
Náklady za využití korespondenčního hlasování domácími voliči by mohl skrze
Českou poštu financovat stát. Neznamenal by ovšem takovýto postup narušení rovnosti
volebního práva? Za využití korespondenčního hlasování by totiž prostřednictvím daní
platili i voliči, kteří tento způsob volby nevyužijí. Využití korespondenčního hlasování
neznamená nutně jediné řešení jinak komplikované situace, ale může být také projevem
prosté pohodlnosti voliče. Pokud však přeneseme náklady na odeslání hlasu na voliče,
vyvstává obdobný problém i zde; tedy volič platící za využití korespondenčního způsobu
hlasování též prostřednictvím daní platí i za možnost osobní volby, kterou zřejmě
nevyužije.
Pro případ, že by stát zvolil cestu bezplatné možnosti korespondenčního hlasování,
je třeba také nadnést otázku, zda by bezplatnost korespondenčního hlasování pro domácí
voliče nezpůsobovala nerovnost ve výkonu volebního práva v porovnání se zahraničními
voliči, kteří by za totožný způsob volby platili. Proti bezplatnému řešení lze také uvést
argument, že požadavek zaplacení poštovného by mohl znamenat snížení rizika či pokusů
o zfalšování korespondenčních hlasů.
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Otázka případné bezplatnosti pro domácí voliče je tak spíše otázkou politickou.
V případě, že zákonodárce bude preferovat hojné využívání a snadný přístup ke
korespondenčnímu hlasování, lze najít argumenty pro bezplatnost. Pokud však
zákonodárce bude ve svém přístupu zdráhavější a bude chápat korespondenční hlasování
jako alternativu na úrovni voličských průkazů či přenosných volebních schránek,
nepochybně nalezne argumenty stranící částečnému přenesení nákladů na voliče.
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8. Využití korespondenčního hlasování dle typu voleb
Doposud jsem zcela záměrně výslovně neuvedl, ve kterých volbách by šlo
korespondenční hlasování uplatnit a pouze obecně zmiňoval volby do Poslanecké
sněmovny případně do Senátu. Zhodnotit možnost využití korespondenčního hlasování
pro jednotlivé volby je totiž možné, až po seznámení se a vypořádáním se s řadou
záludností. Dále, vzhledem k některým odlišným problémům je vhodné rozdělit
položenou otázku na domácí a zahraniční voliče.

8.1. Poslanecká sněmovna
Ve volbách do Poslanecké sněmovny lze o korespondenčním hlasování uvažovat
jak pro zahraniční voliče, tak pro voliče domácí.
Domácí voliči, například studenti či občané zdržující se v době voleb na chatě,
na služební cestě či na dovolené v tuzemsku, by tak mohli své hlasy uplatnit v místě svého
bydliště pro politiky, které znají. Zvýší se tak rovnost volebního práva, kterou lze
v návaznosti na institut voličských průkazů považovat za narušenou; rovněž by změna
mohla vést ke zvýšení volební účasti.
Pro zahraniční voliče by znamenalo zavedení korespondenčního hlasování značné
ulehčení, ba dokonce umožnění výkonu aktivního volebního práva. Aby však mohlo být
korespondenční hlasování zahraničních voličů chápáno jako zlepšení současné situace,
je třeba vyřešit zmíněný problém se započítáním hlasů odevzdaných v zahraničí. A to tak,
aby nedošlo k narušení tajnosti hlasování a zároveň ani ke zvýšení nerovnosti volebního
práva spojené se systémem losování volebního kraje pro započítání hlasů.

8.2. Senát
Ve volbách do Senátu lze o korespondenčním hlasování uvažovat zejména pro
domácí voliče. Umožnění hlasování voličům v zahraničí je přinejmenším problematické.
Výhodou, kterou korespondenční hlasování oproti současné právní úpravě přináší,
je možnost zúčastnit se hlasování, i když se volič nachází mimo svůj volební obvod,
ve kterém jsou vypsány volby. Volič, pakliže si požádá o voličský průkaz, může svůj hlas
pro svého senátora odevzdat pouze pokud se zdržuje v příslušném volebním obvodu.
Možnost uplatnit své volební právo v obvodu jiném mají pouze voliči ze zahraničí.
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V případě, že se volič nachází v některém z obvodů, ve kterém se nekonají volby do
Senátu, nemá jak své volební právo uplatnit.
Umožnění korespondenčního hlasování pro volby do Senátu v zahraničí pak naráží
v otázce tajnosti hlasování, kdy by požadavek na třídění odevzdaných hlasů do 27
volebních obvodů patrně vedl právě k narušení tajnosti. Vzhledem k velkému množství
malých a středně velkých volebních okrsků v zahraničí, a tedy i hlasů, které by byly tímto
postupem dotčeny, nelze tento systém akceptovat. Rovněž značně problematická je
i představa změny složení Senátu tak, aby byl nově určen jeden či dva senátoři výhradně
pro zahraničí.193, 194 Idea určení pevného volebního obvodu pro započítání zahraničních
hlasů se vzhledem k zásahu do rovnosti práva rovněž jeví jako nepřípustná. Možné řešení
je tak pevné přiřazení zahraničních volebních okrsků k vícero volebním obvodům, a to
buď trvale či případně losem. Toto řešení větším rozložením zahraničních hlasů zmírňuje
negativní dopady na rovnost aktivního volebního práva; zároveň však lze namítat,
že rozmělnění hlasů je takové, že vyvolává pochybnosti o praktičnosti a vůbec smyslu
celého systému. Zvolený systém by rovněž musel počítat s problematickou otázkou
druhého kola. Korespondenční hlasování ze zahraničí tak v případě voleb do Senátu nelze
doporučit.

8.3. Prezident republiky
Pro volbu prezidenta republiky lze uvažovat o umožnění korespondenčního
hlasování zahraničním i domácím voličům.
Při volbě prezidenta tvoří Česká republika jediný volební obvod. Odpadá tak
problematické započítávání hlasů, tedy především narušení rovnosti volebního práva,
a případné třídění hlasů, tedy narušení tajnosti hlasování. Voličům ze zahraničí tak
korespondenční hlasování pomůže překonat značné vzdálenosti do volebních místností
a zúčastnit se voleb.

193

194

HALÁSZ, I.: Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo: podoba a volebné hranice moderného
politického spoločenstva v štátoch strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 268.
ANTOŠ, M.: Tajné hlasování za plentou jako záruka svobodných voleb versus distanční hlasování.
Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2/2007. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/2767
[cit. 1. 4. 2017], s. 178.
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Pro domácí voliče se zdá být v případě volby prezidenta republiky korespondenční
hlasování zbytečnou vymožeností. Vzhledem k republice jako jednomu volebnímu
obvodu má místo faktického výkonu volebního práva roli pouze statistickou, hlavní
výhoda korespondenčního hlasování – hlasovat v místě svého bydliště – tak nehraje roli.
Rovněž značná část občanů může a patrně i bude využívat voličských průkazů.
Nicméně korespondenční hlasování umožňuje se volby účastnit i takovým voličům, kteří
se nemohou v době konání voleb dostavit do volební místnosti; například osoby pracující
ve směnném provozu, záchranáři, hasiči, policisté, a další. Považuji tedy za vhodné
korespondenční hlasování pro domácí voliče neomezovat.
Jelikož je volba prezidenta dvoukolová, je zapotřebí zohlednit problém s krátkými
lhůtami pro zaslání korespondenčního „balíčku“ pro druhé kolo. Jak však již bylo výše
nastíněno, je například možné voliči poskytnout hlasovací lístky pro obě kola současně.

8.4. Evropský Parlament
Ve volbách do Evropského parlamentu lze uvažovat o korespondenčním hlasování
především pro domácí voliče.
Volby do Evropského parlamentu lze v mnoha směrech přirovnat k volbě
prezidenta republiky. Česká republika je jedním volebním obvodem, pro domácí voliče
tedy platí totožné argumenty jako právě v případě volby prezidenta republiky.
V případě zahraničních voličů je situace obdobná, avšak s klíčovou odlišností.
Vzhledem ke konání voleb do Evropského parlamentu napříč členskými zeměmi
Evropské unie, vyvstává problém míry zapojení občanů jiných členských států,
evropských občanů. Nejproblematičtější je však především otázka dvojího hlasování,
tedy situace, kdy by občan Evropské unie mohl vedle uplatnění českého
korespondenčního hlasu rovněž hlasovat osobně v zemi pobytu.

8.5. Krajská a obecní zastupitelstva
Pro volby do krajských a obecních zastupitelstev lze uvažovat o korespondenčním
hlasování pro domácí voliče.
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Umožnění distančního způsobu hlasování ze zahraničí by si opět vyžádalo potřebu
třídění hlasů; vzhledem k počtu 14 krajů, ale především 6 258 obcí,195 je tento postup
zcela nemyslitelný. Nelze využít ani systému pevného určení místa započítání hlasů,
neboť ten v případě voleb do krajských a obecních zastupitelstev postrádá smyslu.
Naopak pro domácí voliče nejvíce vyznívá již zmíněná zásada volit v místě svého
bydliště, tedy v místě, o které má volič zájem a je mu nejblíže. Korespondenční hlasování
by tak mohlo značně přispět ke zvýšení volební účasti a zájmu o dění v obci.

195

Srov. Vybrané ukazatele v okresech, krajích. Počet obcí. Česká republika. ČESKÝ STATISTICKÝ
ÚŘAD. www.czso.cz [online]. c2017 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/documents/10180/50418271/32019916001.pdf/7953f7ea-f5c7-4113-8c4878633d733505?version=1.1
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9. Vliv korespondenčního hlasování na volební systém
Zavedení korespondenčního hlasování se neobejde bez některých nutných změn
současného volebního systému, pro příklad lze uvést novou povinnost zalepování obálek
s hlasovacími lístky.
Vedle úprav potřebných k fungování korespondenčního hlasování je na místě také
zmínit, že na zavedení korespondenčního hlasování by šlo navázat některé změny
současné organizace voleb, které by mohly vést k ulehčení využití distančního hlasování
(zde může být příkladem nahrazení dvoukolových voleb jednokolovými). Popřípadě
využít úpravu volebního systému jako příležitost k učinění některých změn (například
zavedení jednodenního konání voleb, popřípadě vytvoření jednotného volebního
kodexu).

9.1. Dvoudenní volby
Česká republika, jak je připomínáno opakovaně při konání každých voleb do
Evropského parlamentu, je jediným státem v Evropské unii, kde volby probíhají ve dvou
dnech. Zamčení a opuštění volebních místností v období mezi volebními dny, respektive
půldny, je kritizováno jako možná doba pro manipulaci s hlasy.
Přitom argumenty, které svědčí pro dvoudenní hlasování, by se zavedením institutu
korespondenčního hlasování opadly. Hlavním zmiňovaným argumentem je možnost
dostavit se v jiném termínu v případě, že mi první termín nevyhovuje (typicky se problém
týká pracovníků směnných provozů, či složek integrovaného záchranného systému, tedy
hasičů či policistů). Hlasování korespondenčním způsobem však lze uskutečnit kdykoli
v zákonem stanoveném časovém rozmezí tak, aby obálka s volbou stihla dorazit do
volební místnosti. Osoby, které ví, že budou mít problém se v příslušný čas dostavit tak
mohou pro vykonání volby využít právě distanční způsob.

9.2. Volební zákoník
Korespondenční hlasování je značným zásahem do současné právní úpravy voleb.
Pokud už tedy přistoupíme k tomuto zásahu, proč nevyužít příležitosti a nevytvořit
jednotný volební kodex?
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Současná právní úprava je značně roztříštěná, což je dáno jednak historicky
postupným zaváděním a umožňováním volby do volených orgánů, ale patrně také
zvláštním postavením volebních zákonů, které vyplývá především ze zvýšených
požadavků na přijetí takového zákona dle článku 40 Ústavy.
Zavedení korespondenčního hlasování pro každý typ voleb by tak znamenalo
zařadit obdobnou úpravu do pěti různých volebních zákonů.196 Jako snadnější a veřejnosti
srozumitelnější by se tak jevilo vytvořit zákon, který by v jedné části sjednotil obecnou
úpravu volebních postupů, včetně korespondenčního hlasování, a v částech navazujících
pak úpravu speciální a zpřesňující pro jednotlivé typy voleb.

9.3. Jednokolové volby
Otázka

vhodnosti

dvoukolových

voleb

nesouvisí

pouze

se

zavedením

korespondenčního hlasování, pro které druhé kolo voleb znamená problém vzhledem
ke krátkému časovému období mezi jednotlivými koly.
Vedle možného řešení v podobě prodloužení rozmezí mezi koly volby je zde také
řešení cestou úpravy volebního systému. Vzhledem k opakovaně nízké volební účasti
v prvém kole, která zpravidla dále ještě více klesne pro kolo druhé, jsou různé možnosti
úpravy systému zvažovány takřka po každých volbách do Senátu.
Často zmiňovaným řešením je zavedení tzv. australského preferenčního modelu, 197
který po voliči vyžaduje odevzdání jediného upraveného hlasovacího lístku a jednotlivá
kola voleb probíhají formou propočtu výsledků. Volba tedy vyžaduje pouze jedinou účast
voliče ve volební místnosti, při níž volič seřadí kandidáty na příslušnou volenou funkci
od nejpreferovanějšího po toho nejméně preferovaného dle vlastní úvahy (variantně lze
vyžadovat též zvolení a seřazení tří, popř. pěti kandidátů namísto všech). Po shromáždění
volebních výsledků je postupováno tak, že zvítězí kandidát, který získá absolutní většinu
„prvních“ preferencí. Jestliže žádný kandidát nedosáhl většiny hlasů v tomto
simulovaném prvním kole, je vyškrtnut kandidát s nejmenším počtem prvních preferencí

196
197

Jde o zákony č. 24/1995 Sb., č. 130/2000 Sb., č. 491/2001 Sb., č. 62/2003 Sb., č. 275/2012 Sb.
Zmíněno např. zde: Jednokolový australský systém, posun finále o týden? Senátoři vymýšlejí, jak
přivábit voliče – ČT24 – Česká televize. Česká televize [online]. c1996-2017 [cit. 02.04.2017].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2051518-jednokolovy-australsky-system-posunfinale-o-tyden-senatori-vymysleji-jak-privabit
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a jeho preference jsou přerozděleny mezi ostatní kandidáty podle druhých preferencí.
Tento postup se opakuje až do okamžiku, kdy některý z kandidátů získá potřebnou
většinu pro zvolení.

9.4. Závěr podkapitoly
Ke každé změně či zásahu do volebního systému je zapotřebí postupovat s nejvyšší
opatrností a rozvahou. Obzvláště mezi politiky lze nalézt různorodé i protichůdné úvahy
od zavedení většinového systému do Poslanecké sněmovny za současného zrušení
Senátu, po zachování statu quo a neochoty k jakýmkoli změnám.
S vědomím existence možných rizik považuji za nejlepší řešení tvorbu jednotného
volebního kodexu. Domnívám se, že by přijetí přehledné úpravy vedlo mimo jiné
i ke stabilizaci volebního systému jako celku a konci spekulací o jeho možných
výrazných proměnách. Sjednocení právní úpravy voleb považuji též za vhodné s ohledem
na související ulehčení pro voliče, kteří by volební úpravu pohodlně a přehledně nalezli
právě a pouze v jediném zákoně.
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Závěr
V této diplomové práci jsem se pokusil poskytnout objektivní a důkladné
zhodnocení institutu korespondenčního hlasování, nakolik jsem v těchto oblastech uspěl
nechám na individuálním posouzení čtenáře.
V každém textu se přímo či nepřímo odráží názory jeho autora. Po bližším
seznámení se s často diskutovanou problematikou elektronického hlasování, v průběhu
přípravy této práce, považuji tuto metodu za spíše nevhodnou. Naproti tomu téma
korespondenčního hlasování budí v odborné veřejnosti pouze nepatrný zájem. Z těchto
důvodů považuji za nutné vyslovit mírnou podporu a přiklonit se k opomíjenému systému
korespondenčního hlasování.
Z pohledu důkladnosti je jistě na místě připustit možné rozšíření zastoupení
zahraničních přístupů, například o právní úpravu korespondenčního hlasování v Kanadě,
Spojených státech, Polsku či jiných zemích, a to nejen o současnou podobu úpravy,
ale i její historický vývoj a vzájemnou komparaci všech přístupů. V textu jsem se však
záměrně omezil pouze na ty zahraniční úpravy, které pomáhaly zodpovídat a dále rozvíjet
hlavní cíl této práce. Téma by jistě šlo pojmout také z politologického či sociologického
pohledu, nikoli pouze optikou ústavně právní.
Korespondenční hlasování je využívanou a etablovanou alternativní formou
hlasování. Ve srovnání s dalšími existujícími způsoby výkonu volebního práva v České
republice lze korespondenční hlasování chápat především jako jejich doplnění.
O případném částečném nahrazení lze uvažovat například ve spojitosti s voličskými
průkazy.
Dále se domnívám, že nutnost částečného rozvolnění některých základních
principů, které byly dosud vykládány spíše absolutně, je dostatečně vyvážena přínosy
korespondenční volby. Ty spatřuji především v zajištění fakticky srovnatelných
podmínek pro všechny občany při přístupu k výkonu volebního práva, kdy volič přestane
být limitován a odrazován faktory, jako jsou vzdálenost volební místnosti, otázka času
stráveného výkonem volby či otázka nákladů spojených s cestou do volební místnosti.
V případě některých voleb (např. volby do Senátu na území České republiky, volby do
obecních a krajských zastupitelstev) znamená korespondenční hlasování dokonce
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umožnění jinak nemožné volby pro občany, kteří se v době jejich konání zdržují mimo
místo svého trvalého pobytu.
Korespondenční hlasování tak považuji za přínosné a domnívám se, že by v České
republice mělo být zavedeno.
Jaká je tedy nejvhodnější podoba korespondenčního hlasování? Obávám se, že určit
jednu konkrétní ideální podobu není možné. Při úvahách je nutné zhodnotit celou řadu
okolností, od historického vývoje volebního systému v dané zemi, po stav občanské
společnosti a zájmu veřejnosti o volby vůbec. Vhodných možností, jak nastavit
korespondenční hlasování co do úrovně ochrany některých principů je více (například ve
zmiňovaném zajištění osobního hlasování skrze čestné prohlášení, kontrolní otázku
či kód, aj.). Případná podoba by jistě také byla ovlivněna mírou ochoty či odvahy
zákonodárce zasahovat do dalších oblastí úpravy voleb. Záležela by jistě také na míře
politické shody nejen na podobě konkrétního řešení, ale na shodě v otázce přijetí jakékoli
úpravy korespondenčního hlasování vůbec.
Závěrem tedy sice mohu poskytnout nástin nejvhodnější podoby korespondenčního
hlasování, půjde však pouze o takovou podobu, ke které jsem k jako nejvhodnější dospěl
v průběhu přípravy této práce já. Tato podoba tak nejenže nikdy nemusí spatřit světlo
světa, ale jistě může být kýmkoli, kdo si vytvoří podobu vlastní, rozporována.
Domnívám se, že úprava korespondenčního hlasování by měla být obsažena
v obecné části volebního zákoníku, který by zavedl jednodenní volby. Zároveň by
sjednotil obecnou úpravu všech typů voleb a dále v navazujících ustanoveních
zaměřených na jednotlivé volby konstatoval přípustnost či nepřípustnost využití
korespondenčního hlasování. Volič by měl mít možnost odevzdat hlas skrze
poskytovatele poštovních služeb do místa svého bydliště, v případě pobytu v zahraničí
pak do místa nejbližšího zahraničního zastoupení České republiky, resp. nejbližšího
zvláštního volebního okrsku.
Korespondenční hlasování by mělo být pro voliče pobývající na území České
republiky přípustné ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, krajských a obecních
zastupitelstev (umožnění korespondenčního hlasování v případě voleb prezidenta
republiky či voleb do Evropského parlamentu je pak odvislé od budoucí existence či
neexistence voličských průkazů). Pro občany mimo Českou republiku pak především
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ve volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky. V návaznosti na
volby do Senátu považuji za vhodné řešení zavedení jednokolového volebního systému
prostřednictvím australského preferenčního modelu. Dvoukolová volba prezidenta
republiky pak může být řešena například rozesláním hlasovacích lístků pro druhé kolo
současně s hlasovacími lístky pro kolo první.
Otázku tajnosti hlasování lze vyřešit, vedle zavedení povinnosti zalepování všech
hlasovacích obálek pod sankcí neplatnosti hlasu, ve volbách do Poslanecké sněmovny
z pohledu zahraničních voličů pevným přidělením částí světa ke konkrétním volebním
krajům. Za nejlepší řešení otázky zajištění osobního hlasování považuji identifikační
listinu, která by sloužila jako voličský průkaz a dále by obsahovala čestné prohlášení
a kontrolní otázku.
Konečně, iniciativa využití korespondenčního hlasování by měla ležet na voliči,
který by si o tuto možnost musel zažádat (osobně či skrze datovou schránku). Rovněž je
přípustné, aby volič nesl břímě včasnosti doručení hlasu, a aby hlasy doručené
po okamžiku

uzavření

volebních

místností

byly

považovány

za

neplatné,

resp. neodevzdané. Pro občany na území České republiky by korespondenční volba měla
být spíše bezplatná, naopak u zahraničních voličů je vhodné a přípustné požadovat úhradu
nákladů na doručení hlasu do příslušné volební místnosti.
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Abstrakt
Tématem této diplomové práce jsou ústavněprávní aspekty korespondenčního
hlasování při výkonu volebního práva. Hlavním cílem diplomové práce je zodpovědět
dvojici otázek: Mělo by být korespondenční hlasování zavedeno v České republice?
A pokud ano, pak v jaké podobě?
Volební právo je neodmyslitelnou součástí demokratického státu a je základním
právem každého občana České republiky staršího 18 let. Česká republika umožňuje svým
občanům vykonat své volební právo i v zahraničí, avšak zvolenou podobu právní úpravy
lze označit za problematickou. V práci uvádím důvody tohoto závěru, kdy lze jako hlavní
uvést velice nízkou volební účast voličů v zahraničí v porovnání s odhadovaným počtem
občanů, kteří se v zahraničí dlouhodobě či krátkodobě zdržují. Ač mají všichni občané
garantována stejná práva, současná volební úprava znevýhodňuje zahraniční voliče, když
fakticky k vykonání volby vyžaduje opakovanou osobní účast na vzdálených
zastupitelských úřadech v zahraničí, kde je volba umožněna. Dále zmiňuji problematické
aspekty výkonu volebního práva na území České republiky, které jsou spojeny zejména
s volbou voličů mimo jejich bydliště s využitím institutu voličských průkazů.
Korespondenčním hlasováním se zabývám, jako možným řešením této situace.
Shrnuji zahraniční úpravu, jako podklad pro možnou inspiraci a také se zabývám
neúspěšnými návrhy zákonů, které se o zavedení tohoto institutu snažily v České
republice. Dále se zabývám některými problematickými ohledy korespondenční volby.
Jde zejména o otázku tajnosti hlasování a osobního hlasování, věnuji se problémům
spojeným s předčasností hlasování a začlenění nového způsobu volby do současné právní
úpravy. Pro každou z oblastí uvádím možná řešení a hodnotím jejich účelnost a důsledky.
Shrnuji možnost využití korespondenčního hlasování pro jednotlivé typy voleb v České
republice z pohledu zahraničních a domácích voličů. Upozorňuji na možný širší zásah
korespondenční volby či možné navazující změny ve volební právní úpravě. V závěru
poskytuji nástin možné nejvhodnější podoby korespondenčního hlasování pro Českou
republiku.
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Resumé
The topic of this diploma thesis is Constitutional aspects of postal voting in the
exercise of the right to vote. The main aim of this diploma thesis is to provide the answer
to the following couple of questions: Should the postal voting be introduced in the Czech
Republic? And if the answer is yes, what would be the most suitable form?
The right to vote is an essential part of a democratic state and it is a fundamental
right of every citizen of the Czech Republic over 18 years of age. The Czech Republic
allows its citizens to exercise their right to vote abroad, however, the current state
of the legislation may be considered problematic. In the thesis, I provide the arguments
for such conclusion; the main argument being very low turnout of voters abroad
in comparison with the estimated number of citizens residing abroad on both long and
short term basis. Although all citizens have guaranteed the same rights, the current
electoral legislation in fact causes serious disadvantages to the voters abroad; the electoral
legislation requires repeated personal attendance in distant embassies, where the voter
can exercise his right to vote. Furthermore, I mention the problematic aspects of the right
to vote within the territory of the Czech Republic, which are connected especially to
the possibility of voters to vote outside their area of residence using the voting card.
I treat the postal voting as a possible solution to the aforementioned situation.
Subsequently I summarise foreign legislation as a basis for possible source of inspiration
and I deal with the unsuccessful attempts to introduce postal voting in Czech Republic.
I also deal with some problematic aspects of the idea of postal voting. These are mainly
the questions of secrecy of the ballots and personal vote, as well as the problems
connected to the fact that postal voting is exercised in advance and problems arising out
of the necessity to incorporate the new method of exercising the right to vote to the current
legislation. For each of the mentioned areas of interest I present possible solutions as well
as both their evaluation and consequences. I summarise the possibility of introduction
postal voting to various types of elections in Czech Republic from the perspective of both
the voters abroad and at home. I draw the attention to the possible wider changes that may
accompany the introduction of postal voting. Finally, I draft the outlines of the possible
most suitable form of postal voting in the Czech Republic.
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