
 
Volby do Senátu 

Parlamentu České republiky 
 
 
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., 

s datem rozeslání dne 31. května 2018 volby do Senátu Parlamentu České republiky. 
1)

 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 

od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.  
 

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky by se mohlo konat v pátek 

a sobotu 12. a 13. října 2018. 

 

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky 

na území ČR za předpokladu, že 

 nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let 

 ve druhém kole může volit i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let 

 nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva 

 je zapsán ve stálém seznamu voličů 

 hlasuje na voličský průkaz (pouze ve volebním obvodu č. 17). 

 

K volbám je potřeba platný občanský průkaz nebo cestovní pas České republiky. Neplatné občanské 

průkazy a cestovní pasy se mohou vyměnit např. na Odboru evidence obyvatel a osobních dokladů 

Úřadu městské části Praha 12, Cílkova 976/7, Praha 4 -  Kamýk. 

Hlasování do přenosné volební schránky při volbách do Senátu Parlamentu České republiky, může 

volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů. Zažádat si může nejlépe telefonicky 

na číslech: 

244 021 421-3 

734 756 890 

Odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš. 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

Voličský průkaz: 

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a nebude 

se zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může 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. 

 



Volič může již nyní požádat o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným 

podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, anebo osobně na 

odboru správním a školství  ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 4 - Libuš nejpozději do 28. 9. 

2018 – písemná žádost, do 3. 10. 2018 – do 16.00 hodin - osobně.  
Po tomto datu žádost nebude vyřízena. 

 
Úřad městské části Praha-Libuš vydá voličský průkaz od 20. 9. 2018 

- buď osobně na odboru správním a školství Úřadu městské části Praha-Libuš, K Lukám 664/1,  

- osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání  voličského 

průkazu 

- nebo zašle písemně, na uvedenou adresu žadatele.   

 
Bližší informace na odboru správním a školství tel: 244 021 421 – 23,  734 756 890. 

 

1)
 Podrobné informace o volbách 2018 na www.mvcr.cz.  

2)
 Senátní obvod č. 17 sídlo Praha 12 podle zákona č. 247/1995 Sb. zahrnuje území městských částí 

Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-

Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území 

městské části Praha 4 tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka. 
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