
Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech  

2. – 3. 10. 2020 

VOLIČ A JEHO VOLEBNÍ PRÁVO 

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 247/1995 Sb. ze dne 27. září 1995 o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

 

Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva 

tajným hlasováním. Do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému. 

Dne 15. 4. 2020 byly prezidentem České republiky vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České 

republiky. Uskuteční se ve dnech 2. – 3. 10. 2020. Druhé kolo proběhne ve dnech 9. – 10. 10. 2020. 

VOLIČ 

Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve 

druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let.  

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezené svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidu či omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.  

Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, popřípadě ve zvláštním seznamu voličů. Každý volič 

může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.  

Ve volbách do Senátu je aktivní volební právo podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném 

volebním obvodu. Účastnit se hlasování při volbách do Senátu může volič, který je zapsán ve stálém 

seznamu voličů na území České republiky pouze v roce, kdy byly v jeho volebním obvodě vyhlášeny 

volby.  

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020 a volební obvody: 

č. 

volebního 

obvodu 

 

obec/ městská část 

č. 

volebního 

obvodu 

 

obec/ městská část 

3 Cheb 48 Rychnov nad Kněžnou 

6 Louny 51 Žďár nad Sázavou 

9 Plzeň - město 54 Znojmo 

12 Strakonice 57 Vyškov 

15 Pelhřimov 60 Brno – město 

18 Příbram 63 Přerov 

21 Praha 5 (Praha 13, Praha – Řeporyje) 66 Olomouc 

24 Praha 9 69 Frýdek - Místek 

27 Praha 1 (katastr. území Malá Strana) 72 Ostrava – město 

30 Kladno 75 Karviná 

33 Děčín 78 Zlín 

36 Česká Lípa 81 Uherské Hradiště 

39 Trutnov   

42 Kolín   

45 Hradec Králové   

 

Území Městské části Praha 5 spadá tedy pod volební obvod č. 21 a ÚMČ Praha 5 je ve volbách do 

Senátu Parlamentu České republiky pověřeným registračním úřadem. Hlasování bude probíhat jen na 

území České Republiky a pouze ve vyhlášených volebních obvodech viz. tabulka.  


