Dopis českých vědců Parlamentu a Vládě České republiky s novou
žádostí a doporučením o doplnění volebního zákona
o možnost distanční volby
Ve vyspělých demokratických společnostech je možnost distanční formy volebního
spolurozhodování všech občanů samozřejmostí a základním předpokladem pro zdravý
demokratický život země. V Evropské unii mohou občané volit s využitím poštovních
služeb ve 24 zemích.
Již několik let se také občané České republiky snaží o zpřístupnění tohoto základního
ústavní práva pro ty, kteří se osobně nemohou dostavit do volebních síní anebo
z pracovních či jiných důvodů pobývají v zahraničí ve velké vzdálenosti od vyslanectví
či konzulátu. V současnosti právo volit prakticky nemají.
V posledních měsících se zavedení distančních voleb ukázalo ještě naléhavěji při
koronavirové krizi. Osobní účast ve volbách je v době epidemiologické krize riskantní
nebo i nemožná. V době epidemiologické krize proto může být distanční forma
volebního spolurozhodování občanů nutným předpokladem funkčnosti naší
demokracie a podmínkou zpřístupnění základního ústavního práva pro všechny
občany České republiky.
Z těchto důvodů důrazně žádáme a doporučujeme, aby právo volit bylo technicky
umožněno všem českým občanům. Volební právo je sice zakotveno v Ústavě České
republiky, ale jeho realizace je v praxi v mnoha případech velmi komplikovaná kvůli
stávajícímu znění volebního zákona.
Řešení odpovídající 21. století se svou všudypřítomnou digitalizací, které je navíc
prověřené v řadě dalších demokratických států, je uzákonění možnosti, kdy všichni
občané České republiky budou moci volit nejen osobně, ale i elektronicky či
korespondenčně.
Mnoho našich občanů dnes žije dlouhodobě v zahraničí a věnuje se své práci nebo
studiu. Aby se nadále cítili plnohodnotnými občany České republiky, potřebují právo
volit a ovlivňovat dění doma. Mnohahodinové cesty na zastupitelské úřady jim však
prakticky zabraňují v jejich ústavním právu volit a cítí se diskriminováni.
Obracíme se na vládu České republiky a na naše zástupce v Parlamentu České
republiky se žádostí o revizi volebního zákona a projednání návrhu na zavedení
mechanismu distanční volby (korespondenční nebo elektronické) pro všechny občany
ČR pobývající v době voleb v zahraničí nebo i v České republice. I přes někdy obtížné
zdravotní nebo epidemiologické podmínky nesmíme rezignovat na základní hodnotu
života v demokracii.
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