Možnost hlasovat na voličský průkaz – volba prezidenta republiky
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí,
tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (blíže viz
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018v-zahranici.aspx).
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu obecním úřadem příslušným podle místa
trvalého pobytu voliče upravuje § 33 zákona o volbě prezidenta republiky.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:


osobně; až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do
16.00 hodin.



podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018
příslušnému obecnímu úřadu. Vzor žádosti o voličský průkaz můžete stáhnout ZDE.
Podání lze učinit v těchto formách:
o v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
o v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu (vzor plné moci ZDE), anebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na
adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den
volby dostavit na tento zastupiteský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je
možné přistoupit k hlasování.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad za stejných podmínek jako obecní úřad, na
žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Voličský průkaz pro II. kolo volby prezidenta České republiky
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Pokud volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pouze na některé kolo volby, obecní úřad,
popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby.
Žádost o vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek podat také v době mezi I. a II.
kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz
nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve II. kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do
16:00 hodin.
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