
Informace k vydání voličských průkazů pro volbu prezidenta České republiky 

 

Volič, který se ve dnech volby prezidenta republiky bude nacházet mimo místo trvalého pobytu 
a nebude se moci dostavit do „svého“ volebního okrsku, si může požádat o voličský průkaz.   

S voličským průkazem lze hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky, 
případně na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. 

Žádost o voličský průkaz se podává u obecního úřadu obce, kde je volič přihlášen k trvalému 
pobytu. Voliči žijící v zahraničí, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u 
zastupitelského úřadu, podávají žádost o voličský průkaz u tohoto zastupitelského úřadu.  

V hlavním městě Praze se žádosti o voličský průkaz podávají u úřadu městské části, na 
jejímž území má volič trvalý pobyt. 

O voličský průkaz lze požádat osobně, a to nejpozději 11. ledna 2023 do 16:00 hodin. 
Žádost lze podat také písemně. V takovém případě musí být doručena úřadu nejpozději 6. 
ledna 2023 do 16:00 hodin. Na písemné žádosti se vyžaduje úředně ověřený podpis voliče. 
Žádost o voličský průkaz lze podat i z datové schránky voliče. Vzor žádosti naleznete na tomto 
webu.  

Žádost o voličský průkaz lze podat také přes Portál občana. Žadatel pro tento způsob podání 
žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i 
při podávání žádosti. Žádost je pak automaticky předvyplněna údaji žadatele.  

Voličský průkaz je tiskopis s ochrannými prvky. Nelze ho vydat elektronicky, ale úřad ho voliči 
zašle na požadovanou adresu, nebo si ho volič vyzvedne osobně. Voličský průkaz lze vydat 
také tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče. Úřady začnou voličské průkazy 
vydávat od 29. prosince 2022. Pro každé kolo prezidentské volby se vydává samostatný 
voličský průkaz. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

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).  

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. Pokud se volič, 
kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, 
musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi, jinak mu komise hlasování 
neumožní. 

 

https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

