Postup pro žádost – vydání voličského průkazu pro
prezidenstké volby
Předně považujeme za nezbytné zdůraznit, že volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode
dne vyhlášení volby prezidenta (tj. od 28.8.2017) požádat obecní úřad, který vede stálý seznam a
volič je v něm zapsán NEBO zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam a volič je v něm zapsán, o
vydání voličského průkazu.
Žádost o vydání voličského průkazu / voličských průkazů u OBECNÍHO ÚŘADU lze podat:
A) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák.
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je tento úkon = ověření
podpisu pro účely využití volebního práva osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek), nebo
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (tj. datové schránky fyzické osoby; popř.
fyzické podnikající osoby – žadatele – voliče, který je zapsán ve stálém seznamu voličů) a doručit
nejpozději 7 dnů přede dnem I. kola volby prezidenta (tj. do 16.00 hod. pátku dne 5.1.2018), popř.
pro případné II. kolo volby ještě i do 7 dnů přede dnem II. kola volby (tj. do 16:00 hod. pátku dne
19.1.2018).
B) osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 2
dnů přede dnem I. kola volby, tedy do 16.00 hod. středy dne 10.1.2018), popř. pro případné II. kolo
volby ještě i do 2 dnů přede dnem II. kola volby (tj. do 16:00 hod. středy dne 24.1.2018). Při osobním
podání se sepíše úřední záznam.
V době uzavření obecního úřadu v pracovních dnech je zajištěna služba na telefonním čísle
724180480.
Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat:
a) jméno, příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa trvalého pobytu a
d) způsob doručení voličského průkazu;
e) požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.
Je na voliči, zda požádá o vydání voličského průkazu jen pro některé z obou kol volby, případně pro
obě kola volby, přičemž právem voliče je žádat o vydání voličských průkazů pro I. i případné II. kolo
volby i společnou žádostí. V každém případě je třeba pamatovat, že v případě žádosti o vydání
voličských průkazů pro I. i případné II. kolo volby musí být obecním úřadem takovému voliči
vydány 2 voličské průkazy (a to pro I. kolo a pro případné II. kolo volby).
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro I. nebo příp.
II. kolo volby prezidenta, nejdříve !!! 15 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. nejdříve od čtvrtek
28.12.2017) předá (dle požadavku voliče vyjádřeného v jeho žádosti o voličský průkaz):
A) osobně voliči, nebo
B) osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu (podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů je tento úkon = ověření podpisu pro účely využití volebního práva
osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek), nebo
C) je voliči zašle
a) na jím uvedenou adresu na území ČR do vlastních rukou adresáta (tj. obálkou
s červeným pruhem) nebo
b) na jím uvedenou adresu do zahraničí, nebo
c) zastupitelskému úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat, a to prostřednictvím Ministerstva
zahraničních věcí. V tomto případě zastupitelský úřad nezajišťuje doručení voličského
průkazu do místa pobytu voliče v zahraničí, ale volič má možnost dostavit se v den voleb
na zastupitelský úřad, kde mu bude voličský průkaz vydán a následně může přistoupit
k provedení hlasování.

V případě doručování voličského průkazu vyhotoveného obecním úřadem voliči – žadateli na
zastupitelský úřad – viz písm. C)/c) (tzn. prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí), tlumočíme
prosbu Ministerstva zahraničních věcí, aby obecní úřady v těchto případech voličské průkazy
zasílaly bezodkladně (nejdříve však 15 dní přede dnem volby, tzn. nejdříve 28.12.2017), a to
doporučeně na adresu:

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
zahraniční výpravna
VOLBY urgentní
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Případné dotazy k zasílání voličských průkazů do zahraničí (tzn. na zastupitelské úřady) lze
směřovat na pracovníky MZV: p. Kvintus / p. Hanuš  224 183 173
Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do STÁLÉHO seznamu a do VÝPISU ZE STÁLÉHO
seznamu voličů pro okrskovou volební komisi.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v
jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného
zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

