
 

ŽÁDOST  O  VYSTAVENÍ  VOLIČSKÉHO  PRŮKAZU 
 

                  Dne ___ . ___ _____ 

 

Obecnímu úřadu 

ve  Velharticích  

 

 

 

Žadatel - volič zapsaný ve stálém seznamu voličů : 

 

Jméno a příjmení  ______________________________ , datum narození  ________________________  

bydliště _____________________________________________________________________________ 

 

ž á d á 

 

o vystavení voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky: 

   □ I. kolo konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

   □ II. kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 
 

Tento voličský průkaz : 

 

a) si vyzvednu osobně    

b) zajistím si jeho vyzvednutí prostřednictvím další osoby na základě plné moci s mým úředně  

    ověřeným podpisem* 

c) si nechávám doručit poštou na tuto adresu mého pobytu* ___________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

 

        úředně ověřený podpis žadatele** 

*   nehodící se škrtněte 

** při osobním podání žádosti není úředně ověřený podpis nutný, _________________________________ 

     pokud žadatel předloží občanský průkaz  

     úřední ověření podpisu provádí obecní úřady pověřené vedením 

     matrik nebo notáři provádí notářské ověření podpisu 

 
Poznámka: 
1
Příslušným k vyřízení žádosti je obecní úřad, kde má volič trvalý pobyt. 

2
Žádost o voličský průkaz může být úřadu doručena ode dne vyhlášení volby prezidenta republiky, nejpozději však 7 dnů 

přede dnem volby při písemném podání, resp. až do 2 dnů přede dnem volby při osobním podání žádosti. Podání v listinné 

podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Úřední ověření podpisu pro účely voleb na žádosti nebo 

plné moci k vyzvednutí voličského průkazu je osvobozeno od správního poplatku. Podání v elektronické podobě musí být 

zasláno prostřednictvím datové schránky. O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. 

Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze 

zřídit i při podávání žádosti. 
3
Volič může ve volbě prezidenta republiky hlasovat na voličský průkaz v jakékoliv volební místnosti na území České 

republiky nebo na kterémkoliv českém zastupitelském úřadě v zahraničí. 
4
Voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb. 


