
VOLIČSKÝ PRŮKAZ  -  POSTUP PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTI 
O VOLIČSKÝ PRŮKAZ 

Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volbu prezidenta České republiky 
(konané ve dnech 13. 1. – 14. 1. 2023 (v případě druhého kola ve dnech 27. 1. – 
28. 1. 2023) 

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá Obecní úřad Blízkov na jeho žádost voličský 
průkaz –  dle  § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. S voličským průkazem může volit v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. 

Podání žádosti o voličský průkaz: 

Ode dne vyhlášení volby prezidenta republiky, tj. od 1. července 2022, lze požádat 
obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, 
a to 

Žádost lze podat: 

▪ osobně na Obecním úřadě v Blízkově do 11. 1. 2023, do 16:00 
hodin, tj. do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do 
Parlamentu České republiky. V tomto případě podepíše žadatel 
o podání žádosti úřední záznam s úředníkem – po prokázání 
totožnosti platným občanským průkazem 

▪ doručením žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným 
podpisem* voliče nebo elektronicky prostřednictvím datové 
schránky voliče do pátku 6. 1. 2023 do 16:00 hodin, tj. nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb.  

▪ 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. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 

 

Termín vydávání voličských průkazů: 

Voličské průkazy začne Obecní úřad Blízkov, oddělení evidence obyvatel, 
předávat od 29. 12. 2022. 

• voliči osobně 

• popř. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 
vydání voličského průkazu 

• budou se též zasílat na adresu voliče uvedenou v žádosti (i do zahraničí, popřípadě 
i  na adresu zastupitelského úřadu, u něhož bude volič hlasovat)      



Ověření podpisu voliče provádějí: 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí 
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí 
hlavního města Prahy, krajské úřady (u těchto úřadů je ověření podpisu pro účely 
využití volebního práva osvobozeno od správního poplatku), 

• Česká pošta a Hospodářská komora České republiky, 

• nebo notáři. 

 


