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Květen 2022 

KORESPONDENČNÍ VOLBA 

Jan Rovenský 

Shrnutí 
Změna zákona a umožnění volit korespondenčně na dálku patří mezi jedno z ožehavých témat 

české politiky. Zkušenosti ze světa totiž ukazují, že voliči ze zahraničí mohou být rozhodujícím 

jazýčkem na vahách. Návrh zákona nyní míří do Poslanecké sněmovny a očekává se dlouhá 

politická bitva. Text shrnuje, jak je problematika uchopena ve světě a rovněž i českou debatu. 

V závěru předkládá argumenty pro a proti zavedení volby na dálku včetně doporučení.  

Přínosy a úskalí 

Hlavní body 
• Z hlediska evropských zemí je Česko s absencí korespondenčního hlasování anomálie. 

• Na druhou stranu například ve Francii šlo korespondenčně hlasovat do roku 1975, kdy to bylo 

kvůli podvodům zrušeno. 

• Takto zásadní změna by neměla být prosazována „na sílu“, ale na základě širšího konsensu. 
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Úvod 

S nástupem nové sněmovní většiny po loňských volbách do Poslanecké sněmovny znovu ožila debata 

ohledně zavedení korespondenční volby. Změna volebního zákona, o níž se v Česku diskutuje dlouhé 

roky, by umožnila až 600 tisícům krajanům žijících v zahraničí odevzdat svůj hlas poštou, nikoli jen 

osobně na českém zastupitelském úřadě, jako je tomu v současnosti. V době, kdy je dolní komora 

ovládána pěticí vládních stran s pohodlnou většinou 108 křesel, se zavedení korespondenčního 

hlasování jeví jako téměř jisté. Nicméně často je ďábel skryt v detailu a stejně je tomu tak 

i v tomto případě. Podobně jako při prosazení přímé volby prezidenta, kdy navrhovatelé byli často 

po čase překvapeni nepředpokládanými dopady takové změny, může také korespondenční hlasování 

zásadně změnit charakter voleb v České republice.  

Korespondenční hlasování ve světě 

Korespondenční hlasování (známé též pod anglickým termínem external voting) se řadí k jednomu 

ze způsobů, jak umožnit občanům žijícím či dočasně pobývajícím v zahraničí se účastnit voleb. 

Mezi další běžně užívané způsoby patří hlasování na zastupitelském úřadě, hlasování v zastoupení 

a elektronické hlasování. 

Pokud jde o hlasování ze zahraničí, řada zemí upravuje jeho užití, např. jen pro určité typy voleb 

(v naprosté většině případů pro parlamentní a prezidentské volby, i když se objevují případy referend 

či voleb nižšího řádu), jen pro některé občany žijící v zahraničí (např. jen pro vojáky na misi 

nebo diplomaty), pro občany, kteří v cizině pobývají jen omezenou dobu (např. méně než 15 let 

v případě Velké Británie) či pro občany, kteří splní před samotnou volbou určitá kritéria (např. registraci 

na seznam voličů v zahraničí). V některých zemích je dokonce pro reprezentanty voličů žijících 

v zahraničí vyčleněn určitý počet křesel v parlamentu (mj. Francie, Itálie, Portugalsko).1 

Předmětem této studie však nejsou jednotlivé způsoby hlasování ze zahraničí, ale jeden konkrétní: 

korespondenční volba. Zkraje je třeba připomenout, že korespondenční hlasování se v některých 

zemích užívá jako alternativní způsob volby i uvnitř daného státu, ačkoli jde o princip, který není příliš 

běžný – naprostá většina zemí (84,3 procenta) korespondenční volbu uvnitř země neumožňuje.2 

Navíc tento druh korespondenčního hlasování využívají hlavně státy s velkou rozlohou, kde volební 

místnosti pro řadu občanů mohou být obtížně dostupné (Austrálie, USA, Kanada či Indie). Z evropských 

zemí je tento způsob hlasování uplatňován na Islandu, v Německu, Británii, Švýcarsku a Polsku, 

s určitými omezeními dále např. také v Litvě, Rakousku, Chorvatsku, Španělsku, Irsku či Nizozemsku.3  

Na druhou stranu zasílání hlasů poštou ze zahraničí je poměrně rozšířené a v evropských zemích jde 

spíše o pravidlo. Česká republika, Chorvatsko a Island umožňují svým občanům v zahraničí volit jedině 

na zastupitelských úřadech stejně jako Francie, která však v roce 2006 pro své občany zavedla možnost 

 
1 International IDEA (2007). Voting from Abroad. The International IDEA Handbook, s. 4-29. 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voting-from-abroad-the-international-idea-

handbook.pdf.  

2 International IDEA (?). Global in-country postal voting data. https://www.idea.int/data-

tools/data/special-voting-arrangements/postal-in-country.  

3 International IDEA (2020, 19. října). Special Voting Arrangements (SVAs) in Europe: In-Country Postal, 

Early, Mobile and Proxy Arrangements in Individual Countries. https://www.idea.int/news-media/news/special-

voting-arrangements-svas-europe-country-postal-early-mobile-and-proxy.  

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voting-from-abroad-the-international-idea-handbook.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voting-from-abroad-the-international-idea-handbook.pdf
https://www.idea.int/data-tools/data/special-voting-arrangements/postal-in-country
https://www.idea.int/data-tools/data/special-voting-arrangements/postal-in-country
https://www.idea.int/news-media/news/special-voting-arrangements-svas-europe-country-postal-early-mobile-and-proxy
https://www.idea.int/news-media/news/special-voting-arrangements-svas-europe-country-postal-early-mobile-and-proxy
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volit z ciziny prostřednictvím internetu, postupně však tuto volbu v roce 2021 zredukovala jen na 

tzv. konzulární volby, ze kterých vzejdou konzulové zastupující zájmy Francouzů žijících v zahraničí 

v tzv. Assemblée des Français de l’étranger. Zcela nepřístupná jakékoli možnosti volit v cizině zůstává 

jako jediná evropská země Malta.4  

Senátní novela a vládní odpověď 

V České republice se o zavedení korespondenční volby mluví řadu let, nikdy ji však žádná vláda 

neprosadila. Tentokrát to ale vypadá, že je k jejímu zavedení politická vůle i nutná většina v obou 

komorách parlamentu, ostatně její prosazení ve svém programovém prohlášení slíbila současná vládní 

koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN.5 Podle vyjádření jejích představitelů by čeští občané 

v zahraničí mohli hlasovat korespondenčně už v prezidentských volbách v lednu 2023 a všechny strany 

pětikoalice zavedení volby podporují.6 Mezi nejhlasitější obhájce patří TOP 09, Piráti a STAN, 

z mimoparlamentních subjektů korespondenční volbu prosazuje Strana zelených.  

Aktuálně je ve hře jediný návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR, která v dolní komoře leží 

jako sněmovní tisk č. 39. Jde o iniciativu horní komory, skupina zhruba padesáti senátorů návrh 

předložila 15. června 2021 a 26. října jej Senát na plénu schválil. Následně novela dorazila na vládu, 

nicméně končící kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) k návrhu 15. prosince vyslovil nesouhlasné 

stanovisko, a to i přesto, že ve svém programovém prohlášení z 27. června 2018 se ke korespondenční 

volbě přihlásila.7 V současné době je novela v Poslanecké sněmovně a projednávání tisku je navrženo 

na pořad 20. schůze (od 3. května 2022).8 

Podle představ senátorů se korespondenční hlasování má vztahovat jen na prezidentské volby a volby 

do Poslanecké sněmovny. Potenciální volič si bude muset také sám aktivně nejpozději do 35 dnů přede 

dnem voleb písemně požádat o možnost hlasovat korespondenčně, v případě osobní žádosti 

na zastupitelském úřadě bude lhůta jen 3 dny. 

V důvodové zprávě k novele pak navrhovatelé celý proces volby popisují následovně: „Podstata 

korespondenčního hlasování spočívá v tom, že volič na žádost obdrží od zastupitelského úřadu 

identifikační lístek, předvyplněnou doručovací obálku a úřední obálku. Volič si vytiskne vybraný 

hlasovací lístek umístěný na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky, vloží jej 

do úřední obálky a úřední obálku vloží zvlášť s vyplněným identifikačním lístkem do doručovací obálky. 

Poté volič zásilku odešle či osobně doručí zastupitelskému úřadu, který přijaté doručovací obálky 

bezpečně uloží a předá v den voleb zvláštní okrskové volební komisi.“ 

Po volbách budou z doručených obálek vyjmuty úřední obálky, které se vhodí do volební urny, 

kde se smísí s prezenčními hlasy odevzdanými na zastupitelském úřadě a teprve poté se volební 

 
4 Seznam Zprávy (2022, 27. ledna). Korespondenční volby fungují ve většině Evropy. SPD i ANO by nejspíš 

oslabily. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-korespondencni-volby-funguji-ve-vetsine-evropy-spd-i-

ano-by-nejspis-oslabily-186875.  

5 Vlada.cz (2022, 7. ledna). Programové prohlášení vlády. https://www.vlada.cz/cz/programove-

prohlaseni-vlady-193547.  

6 E15 (2021, 13. prosince). Volby poštou pro Čechy v cizině projdou, ujišťují strany, s. 4. 

7 Vlada.cz (2018, 27. června). Programové prohlášení vlády. https://www.vlada.cz/cz/jednani-

vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/.  

8 Psp.cz (?). Sněmovní tisk 39. Novela z. o volbách do Parlamentu ČR. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=39.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-korespondencni-volby-funguji-ve-vetsine-evropy-spd-i-ano-by-nejspis-oslabily-186875
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-korespondencni-volby-funguji-ve-vetsine-evropy-spd-i-ano-by-nejspis-oslabily-186875
https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547
https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=39
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schránky odpečetí a hlasy se sečtou. Volič také bude mít možnost osobně odvolit na zastupitelském 

úřadě v předstihu a svůj korespondenční hlas odevzdat rovnou poté, co si podá žádost. 

Senátoři přiznávají, že tento způsob korespondenčního hlasování předpokládá, že se část nákladů 

přenáší na voliče (poštovné a tisk lístku), podle předkladatelů jde ale o náklady, které jsou přiměřené 

přínosu, který pro voliče korespondenční hlasování představuje. Pokud jde o finanční zátěž pro stát, 

jde o dodání dokumentů nutných ke korespondenční volbě (identifikační lístek, úřední obálka, 

doručovací obálka a informace o způsobu hlasování) a také související personální a administrativní 

výdaje. Navrhovatelé v důvodové zprávě vyčíslili, že by korespondenční hlasování vyšlo při každých 

volbách na 5 milionů korun. 

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) ve svém nesouhlasném stanovisku uvedla čtyři námitky 

proti zavedení korespondenční volby.9 Nejzávažnější námitka zní, že „navržená úprava neodstraňuje 

riziko, že korespondenční hlasování v konkrétních případech neproběhne plně v souladu s Ústavou 

upravenými zásadami pro výkon volebního práva, zejména pak, že hlasování bude tajné a půjde 

o přímé volební právo, tedy skutečně o volbu toho kterého voliče, do níž nebude nijak a nikým 

zasahováno, a dále že nedojde ke zneužití práva korespondenční volby k ovlivnění výsledků voleb“. 

Zbylé připomínky byly spíše technického rázu (např. detaily ohledně vytištěných hlasovacích lístků). 

Debata v ČR  

Snaha Senátu zavést korespondenční hlasování je dlouhodobá, stejně jako některých politických stran, 

zvlášť těch, které jsou populární mezi voliči v zahraničí – v posledních volbách šlo o obě vládní koalice. 

V říjnových sněmovních volbách hlasovalo 50,5 procenta voličů ze zahraničí pro koalici Pirátů a STAN 

(v ČR jen 15,6 procenta), koalice Spolu získala 34,3 procenta (v ČR 27,8 procenta). Pro ANO to bylo 

jen pět procent voličů (v ČR hnutí získalo 27,1 procenta) a pro SPD dokonce pouhých 2,2 procenta 

(v Česku hlasovalo pro hnutí 9,6 procenta).10 Právě tato dvě hnutí, stejně jako v minulosti KSČM a ČSSD, 

se v současnosti nejhlasitěji staví proti zavedení korespondenční volby. 

Při loňských sněmovních volbách na 111 českých ambasádách a generálních konzulátech odvolilo 

13 236 z 18 808 zapsaných voličů. Šlo tedy o zlomek z odhadovaných půl milionu až 600 tisíc Čechů, 

kteří žijí, pracují či studují v cizině.11 Pro ilustraci 300 tisíc platných hlasů by korespondovalo počtu hlasů 

odevzdaných v loňských sněmovních volbách v Plzeňském či Královéhradeckém kraji. Jinými slovy, 

krajané by v případě voleb do Poslanecké sněmovny mohli citelně zamávat výsledky voleb nejen v kraji, 

kam jejich hlasy putují (v roce 2006 kvůli hlasům ze zahraničí vznikl pat 100 na 100) , ale při těsném 

výsledku změnit pořadí kandidátů v obou kolech prezidentské volby.  

Politici, kteří korespondenční volbu prosazují, hovoří o zvyšování voličské účasti, narovnání letitého 

dluhu vůči Čechům žijících v zahraničí a celkovém vylepšování demokracie. K tomu ještě přidávají 

argument, že odpůrci vědí, že je občané žijící v cizině nevolí, proto se změně zákona brání. Politici, 

kteří naopak proti korespondenční volbě vystupují, zmiňují zejména obavy z možné manipulace, 

 
9 Psp.cz (?). Sněmovní tisk 39/1. Stanovisko vlády k tisku 39/0.  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=39&CT1=1.  

10 Volby.cz (?). Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 

9.10.2021. Výsledky hlasování za územní celky – zvláštní volební okrsky. 

https://volby.cz/pls/ps2021/ps361?xjazyk=CZ.  

11 Novinky.cz (2022, 24. ledna). Návrh zákona o korespondenčním hlasování v českých volbách. 

https://www.novinky.cz/volby/clanek/korespondencni-hlasovani-v-ceskych-volbach-40384048.  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=39&CT1=1
https://volby.cz/pls/ps2021/ps361?xjazyk=CZ
https://www.novinky.cz/volby/clanek/korespondencni-hlasovani-v-ceskych-volbach-40384048
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z porušení principu tajné a svobodné volby, narušení funkčního volebního systému či zvrácení výsledku 

voleb lidmi, kteří mají o české politice omezené informace a v zemi nežijí.12 

Navzdory různým proklamacím o obavách o demokracii či o její rozšiřování, je nabíledni, že hlavní 

motivací aktérů pro nebo proti zavedení korespondenčního hlasování zůstává politický kalkul. 

Na to ostatně upozorňují i politologové. 

Petr Drulák napsal, že současná vládní garnitura oprávněně čeká, že z ní může mít profit, což ilustruje 

nejen na loňských sněmovních volbách, ale také na prezidentských v roce 2018. „Při poslední 

prezidentské volbě bychom ve druhém kole zažili souboj Jiřího Drahoše (45 %) s Pavlem Fischerem 

(21 %). Zemanových 7,5 % by stačilo až na páté místo, těsně za Michalem Horáčkem. Shrnuto: Češi 

v zahraničí představují politicky jasně vyhraněné voličstvo, které odmítá levici a jednoznačně podporuje 

progresivismus s neoliberalismem,“ soudí Drulák, podle něhož nejde o nějaké české specifikum. 

V této souvislosti připomněl vliv korespondenčního hlasování na volbu rakouského prezidenta v roce 

2016, která se dokonce musela opakovat. „V druhém kole prezidentských voleb zvítězil těsnou většinou 

třiceti tisíc hlasů zeleně progresivistický Alexander van der Bellen před národně konzervativním 

Norbertem Hofferem. Zvítězil díky korespondenčním hlasům ze zahraničí, jichž získal téměř 

o dvě stě tisíc více než jeho oponent. Bez zahraničních hlasů by vyhrál Hoffer,“ dodal Drulák.13 

„Každá úprava výsledek voleb ovlivní, zahraniční voliči hlasují převážně pro pravici. Na druhé straně 

nevíme, kolik by jich možnost využilo,“ uvedl Tomáš Lebeda v souvislosti s nadcházející prezidentskou 

volbou.14 Podobně mluví Jiří Pehe: „Hlavním důvodem, proč se některé strany korespondenční volbě 

brání, je skutečnost, že Češi žijící v zahraničí v minulosti preferovali spíše strany napravo od politického 

středu.“15 

Odborníci jsou vůči možnosti zavedení korespondenční volby mnohem opatrnější než řada politiků. 

Právník Zdeněk Koudelka označil korespondenční volbu za zásah do celé filozofie volebního práva 

a demokracie. Podle něj „navrhovaná novela zjednoduší volby zahraničním voličům, a tak bude více 

těch, kteří rozhodnou o Poslanecké sněmovně a prezidentovi, ale přitom sami nežijí ve státě, 

o němž rozhodují. Tedy neponesou důsledky svého volebního rozhodnutí. Demokracie je však založena 

na tom, aby si občané zvolili ty, kteří o nich rozhodují. Zvolí-li jim je někdo z ciziny, je tento princip 

porušen.“ Koudelka argumentuje mj. tím, že volič v Česku také nemůže volit v jiném kraji či obci, 

 
12 Novinky.cz (2022, 27. ledna). Okamura paralyzoval Sněmovnu. Kvůli korespondenční volbě. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/okamura-paralyzoval-snemovnu-kvuli-korespondencni-volbe-

40385310.  

 Seznam zprávy (2022, 27. ledna). Korespondenční volby fungují ve většině Evropy. SPD i ANO by nejspíš 

oslabily. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-korespondencni-volby-funguji-ve-vetsine-evropy-spd-i-

ano-by-nejspis-oslabily-186875.  

 ČT24.cz (2022, 7. února). SPD chce blokovat korespondenční volbu, koalice zvažuje i mimořádnou schůzi. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3438822-spd-chce-blokovat-korespondencni-volbu-koalice-zvazuje-i-

mimoradnou-schuzi.  

 Echo24.cz (2020, 22. listopadu). Je korespondenční hlasování zradou demokracie, nebo dobrá 

alternativa? https://echo24.cz/a/S9pX6/je-korespondencni-hlasovani-zradou-demokracie-nebo-dobra-

alternativa.; Právo (2022, 15. února). Vondráček: Vláda chce korespondenčními hlasy ovlivnit volbu na Hrad, s. 4. 

13 Mladá fronta DNES (2021, 6. prosince). Petr Drulák „Hlasování poštou? Nesmysl, s. 9.  

14 E15 (2021, 13. prosince). Volby poštou pro Čechy v cizině projdou, ujišťují strany, s. 4. 

15 Rozhlas.cz (2022, 27. ledna). Jiří Pehe: Opozice nechce korespondenční hlasování. A ví proč. 

https://plus.rozhlas.cz/jiri-pehe-opozice-nechce-korespondencni-hlasovani-a-vi-proc-8668647.  

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/okamura-paralyzoval-snemovnu-kvuli-korespondencni-volbe-40385310
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/okamura-paralyzoval-snemovnu-kvuli-korespondencni-volbe-40385310
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-korespondencni-volby-funguji-ve-vetsine-evropy-spd-i-ano-by-nejspis-oslabily-186875
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-korespondencni-volby-funguji-ve-vetsine-evropy-spd-i-ano-by-nejspis-oslabily-186875
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3438822-spd-chce-blokovat-korespondencni-volbu-koalice-zvazuje-i-mimoradnou-schuzi
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3438822-spd-chce-blokovat-korespondencni-volbu-koalice-zvazuje-i-mimoradnou-schuzi
https://echo24.cz/a/S9pX6/je-korespondencni-hlasovani-zradou-demokracie-nebo-dobra-alternativa
https://echo24.cz/a/S9pX6/je-korespondencni-hlasovani-zradou-demokracie-nebo-dobra-alternativa
https://plus.rozhlas.cz/jiri-pehe-opozice-nechce-korespondencni-hlasovani-a-vi-proc-8668647
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kde nebydlí, aby neovlivňoval složení zastupitelstva, jehož rozhodnutí pak sám nebude podléhat. 

„Spor o korespondenční hlasování je volbou mezi tím, zda má existovat právo volit držitele moci jen 

u těch, kteří žijí na území, kde budou této moci podléhat například tím, že zde platí daně. Anebo zda 

se zvýší role těch, kteří nám budou moci vnutit svou politickou vůli, aniž by tu s námi žili.“16 

Petr Drulák o zavedení korespondenční volby mluví jako o nebezpečném útoku na demokracii ze dvou 

důvodů. Za prvé proto, že občané trvale žijící v zahraničí disponují také občanstvím své druhé vlasti, 

kde jsou o dění lépe informováni než o dění v Česku. Podle Druláka je proto zbytečné „zvyšovat 

pravděpodobnost, že se stanou jazýčkem na vahách při politickém rozhodování, jehož následky 

neponesou a nanejvýš budou zdáli pozorovat.“ A za druhé korespondenční volba porušuje úplně 

všechno, co činí volbu u uren nezpochybnitelným výrazem voličovy vůle. Naopak podle Druláka může 

být výsledkem nátlaku a manipulace. „Nevíme, za jakých okolností byl hlas vložen do obálky a odeslán. 

Může být porušena její anonymita. Je totiž technicky možné spojit hlasovací lístek s voličem. (…) 

A otevírají se také netušené možnosti kreativního sčítání, které jsou na úrovni volebních okrsků 

omezeny už tím, že příliš zmanipulovaný výsledek by upoutal pozornost.“ 

Drulák varuje před dalším krokem, který podle něj bude reálně následovat – zavedení korespondenční 

volby i v Česku po vzoru USA. Přitom ve Spojených státech se korespondenční volba stala jedním z pilířů 

předvolební strategie odpůrců prezidenta Donalda Trumpa. „V únorovém čísle časopisu Time se sami 

pochlubili úspěšným ,spiknutím na záchranu prezidentských voleb’. Na rozdíl od minulosti už aktivisté 

nemuseli přesvědčovat potenciální Bidenovy voliče, aby šli k volbám. Nejprve vylobbovali dostatečné 

rozšíření korespondenční volby, pak už jen stačilo, aby se vydali do velkoměstských ghett a obyvatelům 

pomáhali vyplňovat a odesílat hlasovací lístky,“ upozornil Drulák. 

Ani politolog Stanislav Balík není přesvědčený o užitečnosti korespondenční volby, naopak ji označuje 

za „hodně nebezpečnou hru“, jejíž výsledkem může být devalvace českého funkčního volebního 

systému. Balík sice uznává, že z hlediska evropských zemí je Česko s absencí korespondenčního 

hlasování anomálie, nicméně upozorňuje například na to, že ve Francii šlo korespondenčně hlasovat 

do roku 1975, kdy to bylo kvůli podvodům zrušeno. Zavádění korespondenční volby v západních 

demokratických zemích přičítá jistému módnímu trendu, podobně jako přímou volbu prezidenta. 

Podle Balíka reálně hrozí, že „v kontextu debat o podvodech se zaslanými lístky v minulých 

prezidentských volbách v Rakousku či USA (skutečných nebo smyšlených) přestanou lidé důvěřovat 

celému volebnímu procesu. Jakékoli těsnější výsledky budou odmítány jako zfalšované. A možná ne 

jenom těsnější. (…) Uvěří-li nezanedbatelná část lidí, že je možné falšovat, tak i kdyby to tak nebylo, 

bude to pro legitimitu zvolených znamenat totéž, jako by se skutečně podvádělo.“17 

Podle právníka Petra Kolmana neobstojí argument, že Česko je jedna z mála zemí, 

která korespondenční volby nezavedla, protože tento způsob hlasování podle něj degraduje volby 

ze svátku demokracie na nákup v e-shopu. „Pokud někdo v ČR nežije, ale chce (z jakéhokoliv důvodu) 

ovlivňovat, kdo zde bude prezidentem anebo poslancem, měl by si to prostě ,zasloužit’. 

Nezapomínejme, že ,Čech nebo Češka v cizině’ ve své domovině zpravidla neplatí daně, takže pokud 

má někdo ambici působit na to, kdo bude vládnout jeho spoluobčanům ve staré vlasti, tak by neměl 

 
16 Mladá fronta DNES (2022, 2. února). Zdeněk Koudelka „Korespondenční volba je zásek do demokracie“, 

s. 8. 

17 Reflex.cz (2022, 27. ledna). Stanislav Balík: Může korespondenční hlasování rozhodnout volby? 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111331/stanislav-balik-muze-korespondencni-hlasovani-rozhodnout-

volby.html.  

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111331/stanislav-balik-muze-korespondencni-hlasovani-rozhodnout-volby.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111331/stanislav-balik-muze-korespondencni-hlasovani-rozhodnout-volby.html
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jen posílat obálku, ale něco pro to i udělat.“ Jinými slovy jít osobně hodit hlas do volební urny 

na zastupitelském úřadě.18 

Námitky proti zavedení přímé volby se objevují také z řad politiků současné vládní koalice. Senátor ODS 

Tomáš Jirsa vyjmenovává riziko, že voliči budou vystaveni tlaku při volbě, že o směřování země 

rozhodnou hlasy lidí, kteří v Česku nežijí, že mohou vznikat pochyby o regulérnosti volby a že existuje 

ještě větší riziko kupování hlasů. Zajímavé je, že Jirsa ukazuje prstem na vládní TOP 09, která o zavedení 

korespondenčního hlasování usiluje dlouhodobě. „Schválení korespondenčního hlasování bych 

považoval za stejnou chybu jako schválení přímé volby prezidenta. I u této parlamentní iniciativy stála 

TOP 09 a následně z této změny ústavy (hlasoval jsem tehdy proti) bolela všechny její tvůrce 

hlava,“ napsal.19 

Opatrný by k zavádění korespondenčního hlasování byl i europoslanec Alexandr Vondra (ODS), 

který se odvolával na poslední prezidentské volby v USA. Skeptický je i bývalý prezident Václav Klaus: 

„Já považuji korespondenční hlasování za totální zradu myšlenky voleb a zradu myšlenky parlamentní 

demokracie.“20 

Právník Jiří Němec má o nutnosti zavést korespondenční volbu pochybnosti. Pokud ale ke změně má 

dojít, měla by se otevřít širší debata i o dalších opatřeních, jako například o rozšíření korespondenčního 

hlasování i v rámci ČR, o možnosti hlasovat v předstihu anebo udělat volby jen v jeden den.21 

Závěry a doporučení 

Z výše zmíněné debaty je evidentní, že existují silné argumenty pro i proti zavedení korespondenčního 

hlasování. Ohlédneme-li od názorů politiků (i když z řad konzervativně smýšlejících zástupců vládní 

koalice jsou slyšet výhrady už dnes), v jejichž hodnocení bezesporu hrají velkou roli vyhlídky, zda by jim 

takový krok pomohl, nebo je poškodil, zůstávají odborníci k zavedení korespondenčního hlasování 

opatrní. 

Z výhod, které by takové opatření českým občanům žijícím v zahraničí přineslo, lze na prvém místě 

jmenovat možnost snadněji volit, protože by již nemuseli dojíždět i několik tisíc kilometrů na českou 

ambasádu či generální konzulát, což je pro řadu občanů nutnost v tak rozlehlých zemích jako Spojené 

státy, Kanada či Austrálie. Korespondenční volba by pravděpodobně zvýšila i voličskou účast a mohla 

by vést k většímu zájmu o dění v Česku. Ve své podstatě je také korespondenční volba levná, 5 milionů 

korun ve světle celkových nákladů na zorganizování voleb (v roce 2021 přes 1,3 miliardy Kč) je skutečně 

kapkou v moři.  

Pokud jde o možná negativa, pak to nejzávažnější zní, že při této formě volby nelze zaručit, že proběhne 

tajně a svobodně a že na voliče nebude někdo vyvíjet nátlak. Lze jistě namítnout, že něco takového je 

možné i dnes, nicméně za plentou je volič sám a jak se rozhodne, je jen a jen na něm. Dalším silným 

argumentem je, že není logické nechávat rozhodovat o české politice občany, kteří v zemi dlouhodobě 

 
18 Právo (2022, 18. ledna). Obálková metoda, s. 6. 

19 Neviditelný pes (2022, 13. ledna). Politika: Korespondenční volba. 

https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-korespondencni-volba.A220111_101706_p_politika_wag.  

20 Echo24.cz (2020, 22. listopadu). Je korespondenční hlasování zradou demokracie, nebo dobrá 

alternativa? https://echo24.cz/a/S9pX6/je-korespondencni-hlasovani-zradou-demokracie-nebo-dobra-

alternativa.  

21 Mladá fronta DNES (2022, 27. ledna). Čekání na volební revoluci, s. 12. 

https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-korespondencni-volba.A220111_101706_p_politika_wag
https://echo24.cz/a/S9pX6/je-korespondencni-hlasovani-zradou-demokracie-nebo-dobra-alternativa
https://echo24.cz/a/S9pX6/je-korespondencni-hlasovani-zradou-demokracie-nebo-dobra-alternativa
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nežijí, respektive jim to příliš usnadňovat, když možnost volit na zastupitelských úřadech mají. 

K tomu se váže i námitka, že právě hlasy ze zahraničí mohou zvrátit celý výsledek voleb. Menší výhradou 

může být i fakt, že hlasy se poštou mohou ztratit či dorazit později, tudíž by propadly jinak platné hlasy. 

Je tedy jasné, že pádné argumenty zaznívají z jedné i z druhé strany a že nakonec na politickém bojišti 

o prosazení korespondenční volby rozhodne reálné rozložení sil v parlamentu. Z dnešního pohledu 

to tedy vypadá, že vládní pětikoalice korespondenční hlasování může prosadit ještě letos, aby nová 

úprava platila pro prezidentské volby v roce 2023.  

Zde je třeba vzít v potaz dvě námitky. Americké pořekadlo praví „If it ain't broke, don't fix it“, což lze 

volně přeložit jako „neopravuj to, co funguje“. Od listopadové revoluce nebyly v dějinách České 

republiky občany zpochybněny výsledky jakýchkoli voleb a důvěra v náš volební systém 

tak až na výjimky je univerzální. Při situaci, kdy by o výsledcích voleb rozhodly hlasy ze zahraničí 

zasílané poštou (navíc ve světle otazníků, které se objevily kolem prezidentských voleb v USA 

či Rakousku v posledních letech), by mohla vzít dnešní důvěra v systém za své. Druhá námitka zní, 

že by se takto zásadní změna volebního systému neměla prosazovat na sílu. Konsensus ohledně 

korespondenční volby by se jistě hledal snáz, pokud by se s jejím zavedením vládní koalice tak okatě 

nespěchala kvůli prezidentské volbě v roce 2023, ale snažila se najít konsensus napříč politickým 

spektrem. V opačném případě po přeskupení sil v parlamentu hrozí, že korespondenční hlasování 

nepřežije víc než jedno volební období. V případě korespondenční volby platí, že méně je někdy více. 
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