
Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 - hlasování 
na voličský průkaz 

Chcete odevzdat svůj hlas v blížících se volbách prezidenta ČR, ale v době 
konání voleb, tedy v pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023, případně na druhé 
kolo 27. a 28. ledna 2023 nebudete v místě svého trvalého bydliště, kde můžete 
volit? Řešením je pro vás vydání tzv. voličského průkazu. Volič, který se nebude 
zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR 

nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

Podání žádosti 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu v 
místě svého trvalého pobytu. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum 
narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení 
voličského průkazu. Formulář není předepsaný, můžete však použít náš vzor, 
který přikládáme. 

Požádat o vydání voličského průkazu lze: 

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 
2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 
16.00 hodin) 

• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo 
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče 

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 
25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost 
a úřad o žádosti učiní úřední záznam. 

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana (tato 
možnost bude spuštěna ve druhé polovině listopadu 2022). Žadatel pro tento 
způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou 
schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti. 

 

Vydání voličského průkazu 



Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 
2022) 

Kdy a jak volič průkaz dostane: 

• osobně na Úřadu městyse Choustníkovo Hradiště 
• vyzvedne jej osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 

podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 
• voliči zaslán na jím uvedenou adresu  
• lze zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 

V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, 
kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit 
k hlasování. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i 

sadu hlasovacích lístků. 

Informace o způsobu hlasování v zahraničí jsou uvedeny na webových 
stránkách Ministerstva vnitra. 

  

  

http://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-psp-2021-hlasovani-v-zahranici-2021.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-psp-2021-hlasovani-v-zahranici-2021.aspx
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