Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu
vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta (tj. od
28.8.2017) požádat obecní úřad, který vede stálý seznam a volič je v něm zapsán NEBO zastupitelský
úřad, který vede zvláštní seznam a volič je v něm zapsán, o vydání voličského průkazu.
Žádost o vydání voličského průkazu u OBECNÍHO ÚŘADU lze podat:
A) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným1) podpisem voliče nebo v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky (tj. datové schránky fyzické osoby – žadatele – voliče, který je
zapsán ve stálém seznamu voličů) a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. do
16.00 hod. pátku dne 5.1.2018).
B) osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu
(tj. do 2 dnů přede dnem volby, tedy do 16.00 hod. středy dne 10.1.2018). Při osobním podání se
sepíše úřední záznam.
Žádost o vydání voličského průkazu u ZASTUPITELSKÉHO ÚŘADU lze podat:
A) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky (tj. datové schránky fyzické osoby – žadatele – voliče, který je
zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem) a doručit nejpozději 7 dnů
přede dnem volby prezidenta (tj. do 16.00 hod. pátku dne 5.1.2018).
B) osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem (tj. do 30 dnů přede dnem volby, tedy do 16.00 hod. středy dne
13.12.2017). Při osobním podání se sepíše úřední záznam.
Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat:
a) jméno, příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa trvalého pobytu a
d) způsob doručení voličského průkazu;
e) požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro I. a II. kolo
volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta (tj. nejdříve ve čtvrtek 28.12.2017)
předá (dle požadavku voliče vyjádřeného v jeho žádosti o voličský průkaz)
A) osobně voliči, nebo
B) osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným2) podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, nebo
C) je voliči zašle
a) na jím uvedenou adresu na území ČR do vlastních rukou nebo
b) na jím uvedenou adresu do zahraničí, nebo
c) zastupitelskému úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat, a to prostřednictvím Ministerstva
zahraničních věcí. V tomto případě zastupitelský úřad nezajišťuje doručení voličského
průkazu do místa pobytu voliče v zahraničí, ale volič má možnost dostavit se v den voleb
na zastupitelský úřad, kde mu bude voličský průkaz vydán a následně může přistoupit
k provedení hlasování.

1)

Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je tento úkon
(ověření podpisu pro účely využití volebního práva) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

