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ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČnSrÉ,REPUBLIKY
ze dne 23. srpna 2017
o vyhlášení volby prezidenta republiky
podle či. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavníhozákona č. t/1993 Sb., IJstava České
republiky, ve znénípozdější,cihústavníchzákonů, a § 3 odst. l zákona č. 275/2Ol2 Sb., o volbě Prezidenta
."publik} o z*ěn8 někteých zákonů (zákon o volbě prezidenta republilry),
"
vyhlašuii volbu
prezidenta republiky a stanovím dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a L3.ledna 2018.

předseda senátu:

Štěchv. r.

Informace o konání volby
prezidenta republiky
předseda Senátu parlamentu českérepubliky vyhlásil dne 23. srpna 2017 rozhodnutím Publikovaným ve
dny jejího
Sbírce zákonů dne 28. srpna 2O17 pod číslem275l2o17 Sb", volbu prezidenta republiky a_stanovíl
by
prezidenta
republiky
České
konání na pátek a sobotu 12. a 13.ledna 2018. Případné druhé kolo volby
proběhlo na území českérepubliky v pátek a sobotu 26. a27,ledna 2018.

Htasování bude na územíčeskérepubliky probíhat ve stálých volebních okrscích a v zahraniČÍ ve
zvláštních volebních okrscích vytvořených přizastupitelském nebo konzutárním Úřadě ČeskérePublikY.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničímůževolič požádat o z?Psání do zvláŠtníhoseznamu voliěŮ
vedeného zastupitels'ry, ,.ir"a"m nebo konzutárním úřadem ČeskérePublikY v místě PobYtu, a to do
3. prosince 2017, případně múževolit na voličský průkaz,

o vydání voličskéhoprůkazu můževotiě požádat ode dne vyhtáŠenívoleb, tedy od 28. srpna 2017, a
to žádostív listinné podobě opatřenou rjředně ověřeným podpisem voliČe nebo Žádostí zaslanou
prostřednictvím datové schránky doručenou nejpozději 7 dnŮ přede dnem voleb, tj. 5. ledna 20Í8,

písemne žádosti o vydání voličskéhoprůkazu pro druhé kolo volby je třeba doruČit do Í9. ledna 2018,
nebo osobně do okámžiku uzavření stálého seznamu voličů,tj. í0. ledna 20í8 do í6.00 hodin, Pro
přede
druhé kolo volby 24.\edna 2018 do 16.00 hodin, obecní úřad voliěský prúkaz nejdříve 15 dnŮ
plnou
prokáŽe
mocí
se
která
dnem voleb, tj. 28. prosince 20í7, předá osobně voliči, nebo osobě,
jej
S
voliČským
zaŠle.
voliČi
s ověřeným podpisem-voliče žádajícíhoo vydání voličskéhoprůkazu, anebo
průkazem lze při volbá prezidenta teské republiky hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na Území České
republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

I

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta
Ceské republiky v roce 2018
lnform ace Ministerstva vnitra
Volič, ktený se nebude zdžovat v době volby prezidenta Českérepubliky konané ve dnech 12. a 13.
ledna 201b (případné druhé kolo ve dnech 26. a27.|edna 2018) ve volebním 9!r9ky vmístě svého
trvalého poŮytu, můžehlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 27512012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně něktených zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve řnění
České
ioiJoiji.n pieopis'ťi, na voličskýprůkáz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
iepuoúry nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraniěí, tj. na zastupitelském úřadě nebo
konzulářním úřadě Českérepubliky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním
konzulárním úředníkem(blíževi2 MoŽnost volit při volbě prezidenta Óeské republikv vroce 2018
v zahraniěí).

Zákon o votbě prezidenta republiky upravuje v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze ode dne
vyhlášenívolby §ožádat obecní úřad příslušnýpodle místa trvalého pobytu voliče o vydánívoličského
průkazu.

Žadost lze podat
v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní rjřad o žádosti
po
prokázání jeho totožnosti učiníúřednízáznam, ve kterém veškerépotřebné údaje
voliěe
uvede; o vydání votičskéhoprůkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření
stálého seznamu voličů,tj. do í0. ledna 2018 do 16.00 hodln.

E] osobně;

E

podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna ?018 příslušnémg
obecnímu úřadu. Pro písemné podání žádosti o vydání voličskéhoprůkazu není žádný
předepsaný formulář. Podání můžebýt učiněno v těchto formách:
a) v

listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis

žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, ktený o vydání voličského průkazu žádá,
chráněn před zneužitímtohoto institutu.
Úredni ověření podpisu voliče provádějí
1. úřady, ktenýmijsou podle zákona č.2112006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některyich zákonŮ (zákon
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů:

1a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností,obecní úřady,
úřady městských částínebo městských obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částíhlavního města Prahy, jejichž seznam
stanoví prováděcí právní předpis,
1b)

džitel poštovnílicence a Hospodářská komora Českérepubliky,

2. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb,, o notářích a jejich ěinnosti(notářský
řád), ve znění pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u správních úřadů(viz shora ad 1a) lze využítosvobození
od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. í) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatkŮ jsou
osvobozeny úkony pro účelyvyužitívolebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u
úkonu vyznaěí. Džitel poštovní licence a Hospodářská komora Ceské republiky
mohou za provedení správního úkonu podle § Ba odst. 2 a 3 zákona ě. 365/2000 Sb.,
o informačníchsystémech veřejné správy a o změně některých dalšíchzákonŮ, ve
znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadujíi notáři.

o

b)v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky"

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně

voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícíhoo

vydání voliěského průkazu (edná se pouze o plnou moc k převzetílvyzvednutí voličskéhoprůkazu,
nikoliv však k podání žádosti o vydání voličskéhoprůkazu), anebo jej voliěi zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí.Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu
zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se staěí v den volby dostavit
na tento zastupitelský úřad, kde bude voliěský průkaz předán a následně je možnépřistoupit k
hlasování.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič, ktený
hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní oběanství
Českérepubliky 'p_latným občanským průkazem nebo piatným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem Českérepubliky anebo cestovním průkazem; zároveň odevzdá okrskov-é volební

komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiložík uýpisu ze zvláštního
seznamu voličŮ. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličůobdžíod okrskové volební
komise nebo zvláštníokrskové volební komise sadu hlasovacích lístků(pokud voliě nemá hlasovací
lístky k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
Českérepublíky, nebude mu hlasování umožněno,
Dostaví-li se volič s voličským průkazem do volební místnosti voIebního okrsku, kde je z titulu trvalého
pobytu veden ve stálém seznamu voličů,okrsková volební komise poznámku o vydání voličského

průkazu zruší,voliěský průkaz připojí k rnýpisu ze stálého seznamu voličůa voliči po prokžání

totožnosti a státního občanství Ceské republiky umožníhlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličskéhoprúkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz můževydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost
voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voliěů.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta Českérepubliky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský prukaz na některé kolo volby, obecní úřad,
popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský prúkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro
druhé kolo).

O vydání voliěského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním
a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době můževydávat voličský

průkaz nejpozdějido 2 dnů před prvním dnem hlasováníve druhém kole volby,
do í6.00 hodin.

Dalšíinformace ve věci voleb je možnézískat ňa webových stránkách
M in iste

rstva vnitra http ://www. mvcr. czlvol bv,
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