Možnost hlasovat na voličský průkaz při
volbě prezidenta České republiky v roce
2013
Vydání voličských průkazů
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb pouze obecní úřad
v místě svého trvalého pobytu, tedy v místě, kde je zapsán do stálého seznamu voličů, nebo
zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu voličů je veden. Obecní úřad vydání
voličského průkazu neprodleně poznačí do stálého seznamu voličů a poté i do výpisu ze
stálého seznamu voličů určeného pro komisi.
Podle § 33 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky může volič požádat o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 3. října 2012 a to:
-

v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče nebo (ověření podpisu je
osvobozeno od správního poplatku)
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo
prostřednictvím datové schránky.

Doručit žádost je třeba nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tedy nejpozději do
pátku 4. ledna 2013 před prvním kolem volby prezidenta a nejpozději do pátku 18. ledna
2013 před příp. druhým kolem volby prezidenta republiky.
Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu
nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem – do středy 9. ledna 2013 do 16.
00 hod. před prvním kolem volby prezidenta nebo před příp. druhým kolem volby
prezidenta – nejpozději do středy 23. ledna 2013 do 16. 00 hod., přičemž o osobně učiněné
žádosti se sepíše úřední záznam; úředně ověřený podpis není v tomto případě vyžadován.
Obsahové náležitosti žádosti o vydání voličského průkazu jsou stanoveny v § 33 odst. 2
zákona o volbě prezidenta republiky - žádost musí obsahovat: jméno, 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.
Podle § 33 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky předá obecní úřad nebo
zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první nebo druhé kolo
volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta – nejdříve od čtvrtka 27.
12. 2012 - voliči buď:
- osobně nebo
- osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu anebo

- voličský průkaz zašle voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních
rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní
úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a
druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a
druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat
voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby,
t.j nejpozději ve středu 23. ledna 2013 do 16. 00 hod.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České
republiky v zahraničí.

Žádosti o voličské průkazy a jejich výdej vyřizuje na Městském úřadě Velké Meziříčí Eva
Krejsková, správní odbor, Náměstí 14/16 (nad kanceláří České spořitelny), 1. poschodí,
dveře č. 102, tel. č. 566 781 170, e-mail: krejskova@mestovm.cz.

