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STANOVISKO INICIATIVY „CHCEME VOLIT DISTANČNĚ“ K AKTUÁLNÍ SITUACI A MOŽNOSTI 
PROSADIT KORESPONDENČNÍ VOLBU PRO KRAJANY V ZAHRANIČÍ.  

 

Vážení,  

nejprve si Vás dovolujeme informovat o naší dosavadní činnosti. Iniciativa Chceme volit 
distančně se od roku 2019 snaží aktivně podporovat vznik korespondenční volby pro české 
občany žijící v zahraničí.  

Doposud se k iniciativě připojilo 64 krajanských spolků (zde nemáme přesný počet jednotlivých 
krajanů) a přes 5000 aktivních krajanů z 35 zemí světa, kteří podepsali petice na podporu 
korespondenčních voleb. Podporují nás mnohé české osobnosti žijící v zahraničí. Všechny 
petice  
na téma korespondenčních voleb najdete na našich webových stránkách. 
 
Dosavadní aktivity iniciativy najdete na našem webu pod záložkou Novinky.  
Navštivte i naši FB stránku či FB skupinu. Nezapomeňte se také přidat k naší probíhající 
kampani Aktivně za korespondenční volby.  
 

V loňském roce jsme několikrát písemně oslovili předsedu vlády, ministra vnitra, ministra 
zahraničí, všechny poslance a senátory napříč politickým spektrem, náš poslední dopis byl 
směrovaný i prezidentu republiky. Pokaždé jsme žádali o podporu a prosazení 
korespondenčních voleb.  

 

Korespondenční volby pro zahraniční Čechy podporují:  

• Většina senátorů napříč politickým spektrem.  
• Z poslanců Parlamentu ČR většina poslanců opoziční koalice Spolu (KDU-ČSL, ODS, TOP 

09), Piráti a Stan. 

 

Z řad poslanců ANO jsme dostali pouze jednu kladnou odpověď, ostatní se nevyjádřili. Poslanci 
SPD a KSČM nám sdělili, že korespondenční volbu nepodporují.  

 

NAŠE STANOVISKO K AKTUÁLNÍ SITUACI A MOŽNOSTI PROSADIT KORESPONDENČNÍ VOLBU 
PRO KRAJANY V ZAHRANIČÍ V RÁMCI PRÁVĚ PROJEDNÁVANÉHO VOLEBNÍHO ZÁKONA.  

 

1) Iniciativa zahraničních Čechů Chceme volit distančně stále trvá a bude trvat na 
prosazení 

korespondenčních voleb. Současně si ale velice dobře uvědomujeme, že je nyní rozhodující, 
aby volební zákon vůbec včas existoval, a tedy aby se volby 2021 mohly uskutečnit v řádném 
termínu.  
 

https://www.chceme-volit-distancne.cz/
https://www.chceme-volit-distancne.cz/
https://www.chceme-volit-distancne.cz/ti-co-uz-se-zapojili
https://www.chceme-volit-distancne.cz/chci-se-zapojit
https://www.chceme-volit-distancne.cz/novinky
https://www.facebook.com/chcemevolitdistancne
https://www.facebook.com/groups/chcemevolitdistancne
https://www.chceme-volit-distancne.cz/
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I když nás mrzí, že se korespondenční volbu pro zahraniční Čechy prosadit zatím nepodařilo,  

vzhledem k současným okolnostem bychom nechtěli, aby přijetí volebního zákona bylo 

ohroženo, a to kvůli sporům týkajícím se neochoty většiny poslanců korespondenční volby pro 

zahraniční Čechy do novely zákona ukotvit.  

 
Pokud Senát vrátí nový volební zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na 
zavedení korespondenční volby, je pravděpodobné, že tento návrh s korespondenční volbou 
Poslanecká sněmovna opět odmítne. Poslanci vládní koalice nemají snahu pro korespondenční 
volbu zvednout při hlasování ruku. Je to neuvěřitelné i z pohledu, že korespondenční volba je 
součástí Programového prohlášení současné vlády. 
 
I když nás mrzí, že se korespondenční volbu pro zahraniční Čechy prosadit zatím nepodařilo,  
vzhledem k současným okolnostem bychom nechtěli, aby pokračující spory mezi poslanci a 
jejich neochota podpořit korespondenční volbu ohrozily včasné přijetí volebního zákona.  
 

2. Velmi si vážíme podpory všech politických stran a těch poslanců, kteří bojují za 
prosazení korespondenční volby v PSP ČR.  
 

3. Oceňujeme, že zahraniční Čechy dlouhodobě podporuje Senát Parlamentu ČR, 
zejména Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.   
 

4. Věříme, že i když se v Poslanecké sněmovně zatím nenašla vůle k prosazení zákona, 
situace se nejpozději po volbách změní a korespondenční volba pro krajany v zahraničí bude 
do volebního zákona ukotvena hned po podzimních volbách.  
 

5. Nyní plánujeme udělat všechno, co bude v našich silách, abychom přesvědčili české 
občany v zahraničí, že je naší společnou prioritou dostavit se k letošním volbám osobně a volit 
ty politické strany a poslance, kteří nás budou schopni vyslyšet.  
 

 

 

 

S úctou,  
 
 
 
Koordinační tým iniciativy „Chceme volit distančně“, 
https://www.chceme-volit-distancne.cz/kontakt 
https://www.chceme-volit-distancne.cz/ti-co-uz-se-zapojili 

https://www.chceme-volit-distancne.cz/
https://www.chceme-volit-distancne.cz/kontakt
https://www.chceme-volit-distancne.cz/ti-co-uz-se-zapojili

