
Voličské průkazy - § 33 zákona o volbě prezidenta 

 

Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je 

zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, a do výpisu 

ze stálého seznamu pro okrskovou volební komisi. Voličské průkazy jsou vytištěny na speciálním 

papíru s ochrannými prvky proti padělání a jedinečným sériovým číslem. 
 
POZOR:  

• Nelze vydat voličský průkaz voliči, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném 
zastupitelským úřadem! 

 

• Voličský průkaz je třeba opatřit otiskem úředního razítka s textem „Obecní úřad…..,“, na 

němž je vyznačen malý státní znak; razítko je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm 

nebo 36 mm (ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
 

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu 

ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby: 

 

1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 11. ledna 2023 do 16,00 

hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu  v tomto případě není písemná žádost 

vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po 

prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. 

 

2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 6. ledna 2023 

do 16,00 hodin: 

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 

 

• v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE 

poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!) 

 

3. přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit 

žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí 

být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16 hod. tj. do 6. ledna 2023 

 

 

Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze využít níže uvedený formulář nebo lze 

volnou formou podat žádost, která musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa 

trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou 

má být voličský průkaz zaslán. 

 

Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 

2022, voličský průkaz 

• předá osobně voliči nebo  



• předá osobě, která se prokáže plnou mocí1 s ověřeným podpisem voliče žádajícího           o 

vydání voličského průkazu, anebo 

• zašle voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo na 

jím uvedenou adresu do zahraničí (doporučujeme zasílat na doručenku v obálce s modrým 

pruhem) 

Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, obecní úřad mu vydá 

dva voličské průkazy (jeden pro první a druhý pro druhé kolo voleb). 

 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky 

O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad 

v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do 25. 

ledna 2023 do 16,00 hodin. 

 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na 

území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem 

v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 

nelze vydat duplikát a voliči tak není umožněno hlasovat. 

 

Poznámka: Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad za stejných podmínek jako obecní 

úřad, pokud je volič zapsán v jeho zvláštním seznamu voličů.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Plná moc opravňuje pouze k převzetí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o voličský průkaz. Jinou osobu 

nelze pověřit na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče k vyplnění žádosti o vydání voličského průkazu na 

obecním úřadě. Takováto osoba však může doručit na obecní úřad již vyplněnou žádost o vydání voličského 

průkazu jiného voliče s jeho ověřeným podpisem a být pověřena na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče 

žádajícího o vydání voličského průkazu k jeho vyzvednutí, a to ve lhůtě 7 dnů přede dnem volby prezidenta (pro 

listinné podání)“. 

 



Obecní úřad Vodranty 

 

Žádost voliče o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky 

 

Já, níže podepsaný (á)................................................................................................................... 

                                                                                              jméno a příjmení                                                                     

datum narození: ..................................................................... 

adresa trvalého bydliště: .................................................................................................................. 

telefon, e-mail (nepovinné) ……………………………………………………………………………… 

 

žádám tímto v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,                                         

o vydání voličského průkazu 

     pouze pro I. kolo* volby, která se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

     pro případné II. kolo* volby, která se koná ve dnech 27. a 28. ledna 2023             

*zaškrtne se odpovídající 

 

Zároveň oznamuji, že voličský průkaz (odpovídající označte křížkem):                   

     převezmu osobně  

     převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem                        

     žádám o jeho doručení na adresu:  

 

................................................................................................................................................................ 

                            přesná adresa 

 

 

 

                                                                                              ......................…............... 

                                                                                                         podpis voliče 

 

 

 

Místo pro úřední ověření podpisu (na žádosti v listinné podobě): 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vzor se použije pro podání žádosti v listinné nebo elektronické podobě, které se doručí obecnímu 

úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 6. ledna 2023 do 16,00 hodin. 

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu u správních 

úřadů* lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že 

od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva). 

•  v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE podat 

žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče). Vzhledem k tomu, že jde o datovou 

schránku voliče, podpis se úředně neověřuje. 

• přes Portál občana volič vytvoří žádost a pošle přes datovou schránku obecnímu úřadu 



Plná moc 
k převzetí voličského průkazu 

 
Já, níže podepsaný (á)................................................................................................................... 
                                    jméno a příjmení zmocnitele – voliče, který požádal o vydání voličského 
průkazu 

 

datum nar................................................adresa trvalého bydliště............................................................. 

 

zmocňuji tímto 

 
pana(paní)..................................................datum nar........................ 
                  jméno a příjmení zmocněnce 

 

adresa trvalého bydliště............................................................................................................................ 

 
aby na základě mé žádosti o vydání voličského průkazu převzal/převzala nejdříve 15 dnů přede dnem 

volby prezidenta (tj. nejdříve dne 29.12.2022) od Obecního úřadu ve Vodrantech můj  voličský průkaz 

pro I. kolo* volby  prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023, a  můj 

voličský průkaz  pro případné  II. kolo*  volby, která se koná ve dnech ve dnech 27. a 28. ledna 2023. 

Dne: ................................................. 

 

                                                                                               ..................................... 

                                                                                                              podpis zmocnitele 

                                                                                                              (úředně ověřený) * 

 

Zmocnění tímto přijímám. 

 

Dne:                                                                                           

                                                                                                  .................................... 

                                                                                                               podpis zmocněnce     

                                                                                                                                                                                                                                                                           
*  uvede se odpovídající 
 

Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 

8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež 

stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost 

správní úřad u úkonu vyznačí.    

 

Plná moc opravňuje pouze k převzetí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o voličský průkaz.                                                                                                                                           

 


