Voličské průkazy - krajské volby 2020

Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze také v případě krajských voleb hlasovat
na voličský průkaz. Na ten bude moci volič - pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na
území Pardubického kraje hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území
Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí. Voliči
hlasující na voličský průkaz budou ve volebních místnostech dopisováni do výpisu ze
STÁLÉHO seznamu voličů, nikoliv tedy do výpisu ze zvláštního seznamu voličů, jako tomu
bude v případě voleb do Senátu. Jelikož v citovaném ustanovení § 26a není stanovena žádná
lhůta, která by určovala okamžik zahájení vydávání voličských průkazů voličům, neboť se
neověřují případné duplicity v seznamech vůči zahraničí (u krajských voleb se nepoužívají
zvláštní seznamy), mohou být tyto vydávány (oproti senátním volbám) již od okamžiku
vyhlášení voleb, tedy od 15. dubna 2020. Obecní úřady mají pro tento účel k dispozici
univerzální tiskopisy voličských průkazů, které jsou přísně evidovány. Tiskopisy si jednotlivé
obecní úřady objednávají samy dle potřeby, a to přímo u Tiskárny Ministerstva vnitra - bližší
informace viz „Metodika pro volební orgány k distribuci, evidenci a k dalším pravidlům
zacházení s tiskopisem voličský průkaz“ na webových stránkách Ministerstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx .
O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to následujícími způsoby:
• PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu
(úřadu městského obvodu) příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u něhož je volič
zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 25. září 2020. Žádost
v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost
obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě,
bude-li tato zaslána prostřednictvím datové schránky voliče (nedostatečná je žádost
opatřená uznávaným elektronickým podpisem voliče, neboť tento má hodnotu toliko
vlastnoručního podpisu, nikoli podpisu úředně ověřeného),
• OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad (úřad
městského obvodu) o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho
totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat
nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin, kdy se uzavře STÁLÝ seznam voličů.
Úřední záznam o osobně podané žádosti voliče o vydání voličského průkazu pro účely
krajských voleb by pak mohl vypadat následovně:

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020
ÚŘEDNÍ ZÁZNAM O OSOBNĚ PODANÉ ŽÁDOSTI VOLIČE
O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
volič
jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………….,
nar.: ………………………………,
trvale bytem (přesná adresa):
……………………………………………………………………………………………………….,

žádá o vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020. Nemůže-li být voličský průkaz vydán obratem, volič
žádá o jeho zaslání na adresu:
…………………………………………...……………………………………………………………
V ………………………………… dne …………….....

……………………
podpis voliče

Totožnost voliče byla ověřena pracovníkem Obecního úřadu / Městského úřadu /
Úřadu městyse / Úřadu městského obvodu
……………………………………………………………
dle průkazu totožnosti: ………………………………,
evidenční číslo průkazu: ……………………………..
Žádost osobně od voliče převzal a totožnost voliče ověřil pracovník:
……………………………………………………….
(jméno, příjmení, podpis pracovníka)
Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT:
• osobně voliči,
• osobě s písemnou plnou mocí voliče k převzetí voličského průkazu, plná moc
musí být opatřena ověřeným podpisem voliče,
• voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle.
POZOR !!!
• Při ztrátě, odcizení či poškození již vydaného voličského průkazu nelze voliči vydat
jeho duplikát, neboť v takovém případě nelze eliminovat možnost jeho zneužití.
•

Při vyplnění tiskopisu voličského průkazu je třeba rovněž uvést, že tento je vydáván
pro volby do zastupitelstva kraje Pardubického.

•

Obecní úřad (úřad městského obvodu) může voličský průkaz pro hlasování do
Zastupitelstva Pardubického kraje vydat nově také voliči s trvalým pobytem v obci
(městském obvodu), u něhož má ve stálém seznamu voličů poznámku o jeho zápisu
ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí, neboť
v krajských volbách může volič hlasovat na voličský průkaz pouze na území ČR,
a to výhradně ve volebním obvodu kraje, na jehož území má volič místo trvalého
pobytu (nehrozí riziko dvojího hlasování, neboť u zastupitelských úřadů v zahraničí
se při krajských volbách nehlasuje a zastupitelské úřady pro krajské volby voličské
průkazy nevydávají). O uvedeném novém postupu jsme Vás již informovali
prostřednictvím metodického materiálu Ministerstva vnitra „Základní informace
k zajištění voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu (podzim 2020)“, který jsme
všem obcím kraje rozeslali dne 23. 4. 2020.

