Harmonogram

lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Nejpozději přede
dnem voleb
60
40

Datum
21. 8. 2017 PO
10. 9. 2017 NE

45

5. 9. 2017 ÚT

30

20. 9. 2017 ST

Před prvním
zasedáním OVK
21
16

29. 9. 2017 PÁ
4. 10. 2017 ST

15

5. 10. 2017

15

5. 10. 2017

9

11. 10. 2017 ST

7

13. 10. 2017 PÁ

4

16. 10. 2017 PO

3
2
2
1

17. 10. 2017 ÚT
18. 10. 2017 ST
18. 10. 2017 ST
20. 10. 2017 PÁ

Činnost
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Doručení nebo předání písemné žádosti o zápis
do zvláštního seznamu voličů vedených
zastupitelským úřadem
Poskytnutí informace o počtu a sídle VO
zveřejněním
Delegování jednoho člena a jednoho náhradníka
do okrskové volební komise
Jmenování členů OVK na neobsazená místa
První zasedání okrskových volebních komisí
Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních
plakátů
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb
v obci
Předávání voličských průkazů osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí
Zajištění telefonního spojení do každé volební
místnosti
Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání
voličského průkazu v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky
Zveřejnění telefonního spojení do každé volební
místnosti ve správním obvodu
Dodání hlasovacích lístků voličům
Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů
Dodání hlasovacích lístků voličům
Dodání hlasovacích lístků OVK

Gestor
starosta
Voliči, kteří mají bydliště
mimo území ČR
starosta
Politická strana, Politické
hnutí nebo koalice,
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Obecní úřad
Obecní úřad
Volič

Obecní úřad
starosta
Obecní úřad
starosta
starosta

Další informace:

§ 19 odst. 7 zákona - 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. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky
nelze do přenosné volební schránky hlasovat.
§ 16 odst. 9 zákona - V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve
dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany,
politická hnutí, koalice a kandidáty
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§ 43 odst. 6 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu
Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po zahájení sčítání podle § 40,
popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek voleb za volební kraj
zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k
výsledku tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.
§ 87 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle
soudního řádu správního každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl
poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji
byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení
výsledků voleb Státní volební komisí.
§ 52a zákona - Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké
sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní
volební komisí.
§ 53 odst. 2 zákona - V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá Státní
volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 51 do 7 dnů od právní moci
rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 87).
§ 12 odst. 5 vyhlášky – Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise
vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. Zvláštní odměna je ve výši –
předseda 1600, zapisovatel 1500 a 1300 člen komise.
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