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V říjnu půjdeme k volbám. Tentokrát si zvolíme 
zástupce Kraje Vysočina do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. 

Volby se konají po čtyřech letech, naposledy pro-
běhly v říjnu 2017. Vysočinu ve sněmovně zastu-
povalo deset poslanců. Sedm z Jihlavska, dva z Tře-
bíčska a jeden ze Žďárska. Těm nyní pomalu končí 
mandát. 

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 
8. října (14-22 hod.) a v sobotu 9. října (8-14 hod.). 
Hlasování probíhá ve 14 volebních krajích, Žďár 
má celkem 26 volebních okrsků, kde budeme jako 
obvykle hlasovat dle našeho trvalého pobytu. 

Při volbách do Poslanecké sněmovny PČR se hla-
suje i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních 
úřadech ČR. 

Pokud víme, že v době voleb budeme třeba na 
chalupě na území Kraje Vysočina, můžeme si 
s předstihem vyřídit voličský průkaz a hlasovat 
v jiném městě či obci našeho kraje.

Pokud půjdeme k volbám v jiném kraji, nelze 
odtud volit zástupce za Kraj Vysočina, ale bude-
me si vybírat mezi zástupci kraje, v němž se právě 
nacházíme. Stejně tak můžeme svůj hlas vhodit při 
pobytu v nemocnici, v ústavu sociální péče ap. 

Také pro volby do Poslanecké sněmovny PČR při-
pravuje ministerstvo vnitra zákon o zvláštních způ-
sobech hlasování. Ten by se týkal voličů v karan-
téně či v izolaci z důvodu onemocnění covid-19. 
Hlasovali by na obdobném principu jako loni při 
krajských a senátních volbách. 

Ke sněmovním volbám mohou jít i prvovoliči, 
občané ČR, kteří nejdéle 9. října 2021 dovrší věku 
18 let. 

Každá politická strana, politické hnutí nebo koali-
ce bude mít vytištěn samostatný hlasovací lístek, na 
němž bude uvedeno číslo určené losem. Ve Žďáře 
do října najdeme hlasovací lístky ve schránkách.

Rychlou „volební
občanku“ již nevyřídíme

Jako u všech voleb musí volič před okrskovou 
volební komisí prokázat svou totožnost a státní 
občanství ČR.

Může tak učinit buď platným občanským prů-
kazem, platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR, anebo cestovním průkazem. 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázd-
nou úřední obálku opatřenou úředním krajským 
razítkem. V případě, že hlasovací lístky zapomněl 
doma, na požádání mu komise vydá novou sadu 
hlasovacích lístků.

Zkontrolujme si své doklady včas, zejména občan-
ský průkaz. Pokud nám propadl, máme ještě skoro 
měsíc na vyřízení nového dokladu. Nový OP bychom 
za poplatek vyřídili i ve zrychleném řízení. Do pěti 
dnů s vyzvednutím ve Žďáře a do 24 hodin s vyzved-
nutím v Praze. Za to zaplatíme od 100 do 1000 Kč. 

Jak informuje Roman Krčil, vedoucí odboru 
občansko-správního a obecního živnostenského 
úřadu, nově již není možné vydat občanský průkaz 
s dobou platnosti 1 měsíc, v souvislosti s výkonem 
volebního práva. V minulosti jsme i v průběhu voleb 
mohli o tento druh OP požádat z důvodu skončení 
platnosti, ztráty nebo zničení. Právě s odvoláním na 
zájem o účast ve volbách. 

„Pokud tedy občan až ve volební místnosti zjis-
tí, že platnost jeho občanského průkazu skonči-
la, není už technicky a právně možné do okamžiku 
skončení voleb si opatřit nový občanský průkaz, a 
to ani ve zrychlených lhůtách nebo formou dočasné-
ho občanského průkazu,“ vysvětluje vedoucí Krčil. 

Aby byl náš hlas platný
Připomínáme obecně známé, že ve volební míst-

nosti se volič musí s úřední obálkou a hlasovacími 
lístky odebrat za plentu do prostoru určeného k 
úpravě hlasovacích lístků. 

Do úřední obálky vkládáme jeden hlasovací lís-
tek a můžeme na něm zakroužkovat pořadové číslo 
nejvýše u čtyř kandidátů. Tím vyjádříme své prefe-
rence. Úřední obálku s vybraným hlasovacím líst-
kem pak před okrskovou volební komisí vložíme do 
volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat 
zvolený hlasovací lístek, anebo nemůže číst nebo 
psát, smí do prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků vejít jiný volič (ne však člen okrskové 
volební komise), který handicapovanému pomůže 
s volebními úkony a může za něho i vhodit úřední 
obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky. 

Volič musí být pozorný, aby do úřední obálky 
vložil pouze jeden hlasovací lístek. Neplatné jsou 
rovněž hlasovací lístky přetržené, nebo ty, co nejsou 
na předepsaném tiskopise. Náš hlas by byl neplat-
ný i v případě, kdybychom omylem hlasovací lístek 
namísto do úřední obálky s razítkem vložili do obál-
ky „z domu“. 

Přenosná volební schránka
V závažných, zejména zdravotních důvodech, 

může volič v předstihu požádat obecní úřad a ve 
dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky. 

Okrsková volební komise za voličem vyšle své čle-
ny s přenosnou volební schránkou. Vždy tak činí 
jen v rámci svého volebního okrsku. Stačí zavolat 
na městský úřad, tel. číslo 566 688 111. 

Hlasování na voličský průkaz 
Při volbách do Poslanecké sněmovny PČR může 

volič hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv 
volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu 
voličů může o voličský průkaz požádat pouze pří-
slušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Při volbách voličský průkaz předložíme okrskové 
volební komisi spolu s dokladem naší totožnosti. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.

 

V říjnu vybereme poslance z Vysočiny
Voliči mají měsíc na aktualizaci osobního dokladu

Příklad z praxe
Od 3. října 2021 jsem v lázních na druhém 

konci republiky a chci se voleb do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR účastnit. Jak to 
udělat? 

Odpověď zjišťujeme na webu ministerstva 
vnitra. O voličský průkaz můžeme s předstihem 
požádat na obecním nebo městském úřadu 
v místě našeho trvalého bydliště. Dbejme, aby 
naše žádost byla doručena do 1. 10. Osobně ji 
vyřídíme ještě 6. 10. do 16 hodin. 

Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voli-
če, datum narození, adresu trvalého pobytu a 
případně požadovaný způsob doručení volič-
ského průkazu. Na žádosti musí být úředně 
ověřený podpis voliče. Žádost lze poslat i elek-
tronicky prostřednictvím datové schránky voli-
če.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tedy 23. září 2021. Můžeme 
si jej převzít osobně nebo nechat vyzvednut od 
osoby, kterou pověříme naší plnou mocí. Na té-
to plné moci musí být náš ověřený podpis.

Voličský průkaz si také můžeme na základě 
naší žádosti nechat zaslat domů nebo na adre-
su zastupitelského úřadu, kde jsme se rozhodli 
hlasovat. 

Když např. v době voleb budeme v Lázních 
Poděbrady, můžeme si nechat voličský průkaz 
poslat na Městský úřad Poděbrady. Pak nám 
stačí se v pracovní den před volbami dostavit na 
tamní úřad, kde nám voličský průkaz předají.

Z naší plánované cesty ale může nečeka-
ně sejít a nakonec půjdeme k volbám do „své-
ho“ volebního okrsku. I v takovém případě 
však musíme náš vyřízený voličský průkaz vzít 
s sebou. Před hlasováním jej odevzdáme okrs-
kové volební komisi. -lko- 

Covidová doba nás naučila komuni-
kaci se světem různými kanály a webi-
náři. Takže i laici zajímající se o zdraví 
se mohou ve dnech 10.–12. září pří-
mo ze svých domovů zúčastnit ojedi-
nělé světové události. Tou je Meziná-
rodní kongres zdraví 2021 Praha. 

S mottem: „Zdraví nezná hranic – 
hledejme, co nás spojuje“, se koná 
pod záštitou hlavního města Prahy. 

Jak za pořadatele informuje ředitel 
Institutu pro TCIM Tomáš Pfeiffer, 
jde o druhý ročník, ale letos vůbec 
poprvé v Evropě proběhne kongres 
v unikátním 3D interaktivním onli-
ne prostředí a přinese řadu mimořád-

ných odborných příspěvků od svě-
tových odborníků z oblasti tradiční, 
komplementární a integrativní medi-
cíny (CAM/TCIM).

„Zájemci mohou kongres navštívit 
zdarma,“ nabízí ředitel Pfeiffer. Cílem 

pořadatelů je totiž propojit odbornou 
i laickou veřejnost. Ve 3D prostředí 
můžeme navštívit virtuální kongresové 
sály a o vybraném tématu se pobavit 
přímo s hosty prostřednictvím chatu i 
videohovoru.  Rozumět budeme vše-
mu, zajištěn je překlad do češtiny, ang-
ličtiny a němčiny.

Do kongresového prostředí se 
dostaneme po bezplatném zaregis-
trování na: www.mkz2021praha. Při-
hlásit se lze jako návštěvník, aktivní 
účastník či vystavovatel.

Vlivem mimořádné covidové situ-
ace proběhl online už i loňský první 
ročník, takže letos bude spuštěna do 

plného provozu i celosvětová databá-
ze Platforma 2020 Praha. Je význam-
ným zdrojem informací z oblastí tera-
pií CAM/TCIM a holistické léčby. 

ČR na kongresu zastupují např. 
pedagožka RNDr. Anna Strunecká, 
DrSc., zakladatel autopatie a home-
opat Mgr. Jiří Čehovský, terapeutka 
kineziologie One Brain Mgr. Milo-
slava Rutová, či filosof a biotronik 
Tomáš Pfeiffer.

Kongres bude v plně interaktivním 
3D virtuálním rozhraní přístupný ješ-
tě tři měsíce po svém skončení. 

 -lko-

Ke kongresu zdraví se připojíme z domu


