
Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR 2020

KONÁNÍ SENÁTNÍCH VOLEB                                           
(MČ Praha-Suchdol a horní oblast MČ Praha- Sedlec)

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR vyhlásil prezident republiky dne 15. 4. 2020 
(jeho rozhodnutí bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb.) ve volebních 
obvodech 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27*, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,
66, 69, 72, 75, 78 a 81. 

Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou konat:

v pátek    2.10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu  3.10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

(v uvedených dnech proběhnou v krajích i volby do krajských zastupitelstev – 
tyto krajské volby se v hlavním městě  n e k o n a j í)

Případné druhé kolo senátních voleb proběhne:

v pátek     9.10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu  10.10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

V městské části Praha-Suchdol se budou senátní volby konat pouze ve všech 5 
volebních okrscích  (přesný popis okrsků včetně seznamu ulic bude rovněž zveřejněn 
na webu Prahy-Suchdol).Volby proběhnou v budově ZŠ M.Alše na Suchdole 

*Senátní volební obvod 27 (se sídlem v Praze 1) zahrnuje městské části:

Praha 1 

Praha 7 

Praha-Suchdol 

Praha-Troja 

část území m. č. Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, 

část území m. č. Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana 

část území m. č. Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. 
ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6



SEZNAMY VOLIČŮ VE VOLBÁCH DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ 
REPUBLIKY (DÁLE JEN „SENÁT PČR“)
 Kdo je v     těchto volbách voličem  

Voličem je občan ČR, který alespoň 3. 10. 2020 dosáhne věku 18 let.
Ve druhém kole voleb může volit i občan, který alespoň 10. 10. 2020 dosáhne věku 
nejméně 18 let.

 
Volič může hlasovat, pokud je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo zvláštním 
seznamu voličů, nebo hlasuje s voličským průkazem a nemá zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu ani omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva.

Seznam voličů     

Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního 
města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále 
jen „obecní úřad“) podle zvláštního zákona. 
U Úřadu městské části Praha -Suchdol seznam vede odbor vnitřních věcí (přízemí 

budovy  na adrese Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, tel. č.  222 361 413 ).

Volič si zde může ověřit svůj zápis ve stálém seznamu voličů (termín uzavření 
seznamu voličů pro tyto volby je 30. 9. 2020 v 16 hodin). 

Zvláštní seznam voličů  

Tento seznam vede obecní úřad pro voliče, kteří nejsou v jeho územním obvodu 
přihlášeni k trvalému pobytu, popřípadě jsou  hospitalizováni v nemocnici, porodnici,
ústavu sociální péče apod. (§ 6 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky v platném znění) a nemohou volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu jsou zapsáni. Do tohoto seznamu je volič zapsán na základě 
nahlášení údajů od správy ústavu, nemocnice či podobného zařízení, a to do 7 dnů 
před volbami (tj. do 25. 9. 2020 do 16 hodin).
Při senátních volbách se do zvláštního seznamu zapíší pouze ti voliči, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby (to 
je v případě MČ Praha -Suchdol volební obvod 27). 
Zvláštní seznamy vedou i zastupitelské úřady ČR v zahraničí  (§ 6 odst. 5 zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění) – pro 
voliče který má bydliště mimo území ČR. Při těchto volbách budou moci voličům 
zapsaným v těchto zvl. seznamech vydávat zastupitelské úřady v zahraničí voličské 
průkazy (s nimi bude možné volit jen na území ČR) – viz informace VOLIČSKÉ 

PRŮKAZY. 

 

tel:+420220189772


VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Ve dnech 2. 10. – 3. 10. 2020 se budou konat volby do Senátu Parlamentu ČR (pouze 
na území České republiky). Případné druhé kolo voleb se bude konat  9. 10. – 10. 
10. 2020. 

Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších 
předpisů, lze volit na voličský průkaz ve volebním okrsku spadajícím do volebního 
obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k 
trvalému pobytu. 

Senátní volební obvod 27  zahrnuje městskou část:

Praha 1 

Praha 7 

Praha-Suchdol 

Praha-Troja 

část území m. č. Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, 

část území m. č. Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana 

část území m. č. Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. 

ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území m.č. Praha 6.

Volič s trvalým pobytem v některém z těchto uvedených katastrálních území MČ 
Praha-Suchdol, které spadají do volebního 27, může volit na voličský průkaz jen 
v     některém z     okrsků v     rámci celého volebního obvodu č. 27.  

 ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volič (s trvalým pobytem na kat. územích Prahy-Suchdol a Praha-horní Sedlec  může 
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (od 15. 4. 2020): 

1.písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. 9. 
2020 do 16:00 hodin: (nutno brát na zřetel lhůtu pro případné poštovní doručování 
voličského průkazu)

poštovní doručení (podpis na žádosti musí být úředně ověřen): na adresu úřadu 

(na odbor vnitřní správy)

doručení do datové schránky úřadu (zaslané prostřednictvím osobní datové 
schránky voliče)

nebo



2.osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do středy 30. 9. 2020 do 
16:00 hodin (s voličem bude na místě sepsán úřední záznam o podané žádosti). 

Žádosti budou přijímány v přízemí budovy ÚMČ Praha-Suchdol, na odboru vnitřní 
správy či v podatělně úřadu v úředních hodinách.

Žádat o voličský průkaz nelze v zastoupení (ani s ověřenou plnou mocí) !!!

Zde se rovněž začnou od 17. 9. 2020 voličské průkazy vydávat (buď osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 
vydání voličského průkazu), popř. se voliči zašlou do vlastních rukou. 

Pokud se tedy volič dostaví OSOBNĚ požádat o voličský průkaz v úředních
hodinách v době od 17. 9. do 30. 9. (do 16 hodin) bude mu voličský průkaz

vystaven na počkání.

DRUHÉ KOLO VOLEB

 Je možné požádat současně o vystavení voličského průkazu i pro případné 
druhé kolo voleb. 

Voličské průkazy výlučně pro druhé kolo budou vydávány do uzavření 
voličských seznamů před 2. kolem – tedy do středy 7. 10. 2020 do 16:00 
hodin.

Zastupitelské úřady

Volič, který trvale nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu 
vydá zastupitelský úřad České republiky v cizině (jelikož je tam volič zapsán 
ve zvláštním seznamu voličů), může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku 
v ČR spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby – tj. volební 
obvod 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,
63, 66, 69, 72, 75, 78 a 81 – jejich popis je v příloze č. 3 zákona č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České republiky v platném znění.

   KONTAKTY NA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 VE VĚCECH   
VOLEBNÍCH:

 Seznamy voličů, voličské průkazy, hlasovací lístky, způsob hlasování:

Ing. Jana Těšíková   tel. 222 361 413, mail: j.tesikova@praha-suchdol.cz

Žádosti o přenosnou volební schránku     

(pro hlasování mimo volební místnost ze zdravotních důvodů):

Dana Stiborová  tel.: 220 921 218 nebo 222 361 412, 

mail: d.stiborova@praha-suchdol.cz

tel:+420220189576
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247
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