
Informace o volbě prezidenta republiky 

 
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky byla dne 27. června 2022 

vyhlášena volba prezidenta republiky na dny 13. a 14. ledna 2023. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta 

dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý 

den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Volba prezidenta se koná ve dvou 

dnech, kterými jsou pátek a sobota. 

V případě, že žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení, zajistí 

Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního 

kola, tj. 27. a 28. ledna 2023. 

Volba prezidenta bude zahájena v pátek 13. 1edna 2023 ve 14.00 hodin a volební 

místnosti budou otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den volby prezidenta v sobotu 14. ledna 2023 

bude možno hlasovat v době od 8.00 do 14.00 hodin. V případě druhého kola jsou časy stejné. 

            Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je 

zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, lze požádat písemně nebo 

osobně, podrobnější informace v odkazu - Voličské průkazy 

            Handicapovaní voliči, kteří se chtějí volby prezidenta zúčastnit si mohou požádat 

o přenosnou volební schránku před konáním volby prezidenta nebo v průběhu volby prezidenta. 

Před konáním volby prezidenta stačí zavolat na tel. č. 378 036 862 nebo 

378 036 861 a pracovnicím ÚMO8 svůj požadavek nahlásit (uvede své jméno, příjmení, adresu, 

podlaží, č. bytu, popř. i svůj telefon). 

V průběhu hlasování mohou o přenosnou volební schránku požádat přímo ve své okrskové 

volební komisi. 

            Návštěvy u voličů s přenosnou volební schránkou jsou možné pouze na území 

volebního okrsku. Není možné si návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou 

schránkou objednat do jiné části obvodu či města Plzně. 

            Hlasovací lístky a pokyny k hlasování budou všem voličům, podle zákona č. 275/2012 

Sb., doručeny na adresu jejich trvalého pobytu, nejdéle do úterý 10. ledna 2023. V případě 

konání 2. kola volby prezidenta budou hlasovací lístky předány voličům přímo ve volební 

místnosti, po oba dny volby prezidenta. 
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