
Voličský průkaz pro volbu prezidenta 

republiky 

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

zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. 

Voličské průkazy může vydávat i zastupitelský úřad pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho 

zvláštním seznamu voličů. 

Žádost lze podat osobně nebo zaslat v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem 

voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Je nutné dodržet 

tyto termíny pro podání žádosti: 

•       písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické 

podobě prostřednictvím své datové schránky doručeným nejpozději 7 dnů přede 

dnem konání voleb t.j. do 6. 1. 2023 (v případě konání 2. kola do 20. 1. 2023) 

•       osobně v úředních hodinách v kanceláři tajemnice ÚMO8, Veská 139/11, Plzeň; 

nejpozději 2 dny přede dnem konání voleb t.j. do 11. 1. 2023 do 16.00 hodin, 

(v případě konání 2. kola do 25. 1. 2023), nutno doložit občanský průkaz, při osobní 

žádosti není potřeba úředně ověřený podpis 

  

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 (lze použít tiskopis uvedený v příloze). 

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první 

a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. od 29. 12. 

2022 předá osobně voliči, nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej 

voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou. 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, vydaným obecním 

či zastupitelským úřadem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 
 

Žádosti o vydání voličského průkazu pro první kolo zde. 

Žádosti o vydání voličského průkazu pro druhé kolo zde. 

  
 

 

Ing. Martina Majerníková 

    tajemnice ÚMO8 

  

https://umo8.plzen.eu/Files/umo8/Zadost_volicskyprukazprovolbuprezidentarepubliky_1.kolo.pdf
https://umo8.plzen.eu/Files/umo8/Zadost_volicskyprukazprovolbuprezidentarepubliky_2.kolo.pdf

