Voličské průkazy
Také u prezidentské volby je zaveden institut voličského průkazu, pomocí něhož bude moci
volič hlasovat z důvodu své nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu (popř. v místě pobytu
v zahraničí) nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale také v
jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu
(např. při zahraniční dovolené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). Voličské
průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče, popř. zastupitelské úřady,
je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů u
zastupitelského úřadu (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého
charakteru, nejedná se o jednorázový zápis). Voliči hlasující na voličský průkaz budou ve
volebních místnostech dopisováni do výpisu ze ZVLÁŠTNÍHO seznamu voličů.

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení volby (tedy
28. srpna 2017), a to následujícími způsoby (viz § 33 zákona o volbě):
•

od

PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu
příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u nějž je volič zapsán ve stálém seznamu
voličů), a to nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin (do této doby musí být
žádost obecnímu úřadu doručena), pro případné II. kolo nejpozději do pátku
19.
ledna 2018 do 16:00 hodin. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče (volič žádost např. zaslal poštou). V této souvislosti
připomínáme, že ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno
od správního poplatku, neboť se jedná o úkon související s využitím volebního práva, jak
má na mysli ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (osvobození se však nevztahuje na ověření podpisu na
poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře). Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické
podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní
datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).
POZOR!!!
Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb. byla zrušena možnost zaslání žádosti
o
vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým
podpisem voliče!!!

•

OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad 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
10.
ledna 2018 do 16:00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději do středy 24. ledna 2018
do 16:00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

Úřední záznam o osobně podané žádosti voliče o vydání voličského průkazu by pak mohl
vypadat následovně:

Volba prezidenta České republiky
konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
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 volbu prezidenta České republiky konanou ve
dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018):

A) pro I. kolo volby,

B) pro II. kolo volby.

Nemůže-li být voličský průkaz vydán obratem, volič žádá o jeho zaslání na adresu
(popř. na příslušný zastupitelský úřad cestou Ministerstva zahraničních věcí):

……………………………………………………………………………………………………………

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 nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017 (= 15. den
přede dnem voleb), a to:
•
•
•

osobně voliči,
osobě s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným podpisem voliče) k převzetí
voličského průkazu (nikoliv k podání žádosti o jeho vydání),
voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím
uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí, popř. se
NA POŽÁDÁNÍ voliče zašle na adresu příslušného zastupitelského úřadu (cestou
Ministerstva zahraničních věcí, k zajištění tohoto úkolu obdržíte včas podrobné
pokyny), u kterého bude volič hlasovat (volič u zastupitelského úřadu bude mít
průkaz k dispozici v den voleb).

POZOR!!!
Pro doručování na území ČR je ustanovením § 33 odst. 3 zákona o volbě výslovně
stanovena povinnost zaslání voličského průkazu DO VLASTNÍCH RUKOU voliče.
Přednostně bude třeba vyřizovat žádosti o zaslání voličského průkazu do zahraničí, aby
průkaz mohl být včas doručen.
POZOR!!!
Pokud volič neuvede, pro které kolo volby žádá o vydání voličského průkazu, obecní
úřad mu vydá AUTOMATICKY a NAJEDNOU voličské průkazy pro obě kola volby (jeden
pro I. kolo a druhý pro II. kolo). Na tiskopisu voličského průkazu se vyznačí vždy, zda
byl tento vydán pro I. či II. kolo volby.
POZOR!!!
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho duplikát, neboť tiskopis
voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem s tím, že obecní úřad má
povinnost vést evidenci o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených
tiskopisech voličského průkazu, když poškozené nebo znehodnocené tiskopisy
protokolárně zničí. Ztrátu nebo odcizení tiskopisu voličského průkazu je třeba nahlásit
Ministerstvu vnitra na e-mailovou adresu volby@mvcr.cz, Ministerstvo následně
takovou událost zveřejní v Informativním přehledu ztracených/odcizených tiskopisů
voličského průkazu, tento přehled viz stránky: http://www.mvcr.cz/clanek/volbyvolicske-prukazy.aspx .
POZOR!!!
Je třeba používat aktuální – evidovaný (číslovaný) univerzální tiskopis voličského
průkazu pro více druhů voleb (příslušný druh voleb se zaškrtne). V souvislosti s právě
proběhlými volbami do Poslanecké sněmovny PČR v několika případech došlo k vydání
voličského průkazu na dřívějších neevidovaných tiskopisech, určených pro jeden
konkrétní druh voleb!!!

