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Všem krajským úřadům 
a Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 
Prohlášení Společenství legitimních věřitelů České republiky o absolutní 
neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny 
Informativní přehled ztracených a odcizených tiskopisů voličského průkazu 
(aktuální k 19. říjnu 2017) 
 
 Ministerstvo vnitra obdrželo „Prohlášení Společenství legitimních věřitelů 
České republiky o absolutní neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny“ od pana 
Jaroslava Hrdličky a Ing. Jana Macháčka, jímž prohlašují nadcházející volby  
do Poslanecké sněmovny za neoprávněně vyhlášené a tedy neplatné. Toto 
prohlášení je adresováno všem členům okrskových volebních komisí prostřednictvím 
magistrátů, městských a obecních úřadů. 

K předmětnému prohlášení sdělujeme, že volby do Poslanecké sněmovny 
vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 19. dubna 2017 publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017. O případné neplatnosti voleb (v případě voleb  
do Poslanecké sněmovny se nelze domáhat neplatnosti voleb jako takových, ale 
pouze neplatnosti volby kandidáta v souladu s ustanovením § 87 ve spojení s § 88 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) může rozhodnout 
pouze soud.  

S ohledem na shora uvedené Vás tímto žádáme o informování obecních 
úřadů ve Vaší územní působnosti a jejich prostřednictvím všech okrskových 
volebních komisí spadajících do jejich působnosti, aby k tomuto prohlášení 
nepřihlížely.  

Pro úplnost dodáváme, že předmětné prohlášení jsme s ohledem na jeho 
obsah postoupili Policii České republiky k dalšímu šetření. 

 
Dále si Vás dovolujeme informovat, že Ministerstvo vnitra vede od roku 2014  

přehled ztracených a odcizených tiskopisů voličského průkazu (jde o nevyplněné 
tiskopisy bez úředního razítka, které byly v řadě případů obecními úřady omylem 
skartovány bez protokolu o skartačním řízení) na svých webových stránkách 
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http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx, který byl aktualizován  
ve čtvrtek 19. října 2017. 

Přestože jsme v předchozích volbách nezaznamenali žádný případ falšování 
či jiného zneužití voličských průkazů, doporučujeme informovat obce ve Vašem 
správním obvodu a jejich prostřednictvím i okrskové volební komise o tomto 
přehledu. Pouze v případě, že budou mít členové okrskové volební komise důvodné 
podezření, že jde o falšovaný voličský průkaz a tím i o falšování úředního razítka, je 
možné si tuto skutečnost ověřit 

a) na zmíněných webových stránkách Ministerstva vnitra, nebo 
b) u obce, kde má držitel voličského průkazu trvalý pobyt (ve výpisu  

ze seznamu voličů by mělo být uvedeno, že má voličský průkaz), a nebo 
c) přímo u okrskové volební komise, kam volič podle svého trvalého pobytu 

patří; telefonní spojení do volebních místností je zveřejněno na webových 
stránkách příslušných krajských úřadů a pověřených obecních úřadů. 

 
 

 
JUDr. Václav Henych 

ředitel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v kopii: Český statistický úřad 
            Ministerstvo zahraničních věcí 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: JUDr. Hana Egersdorfová 
                vrchní ministerský rada 
tel. č.: 974 817 360, 361 
e-mail: volby@mvcr.cz 
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