MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor správních činností

Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, voliči, který nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský
průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební
komisi.
Volič může žádat o vydání voličského průkazu již ode dne 1. července 2022:
• osobně; Městský úřad Kopřivnice, 4. poschodí, evidence obyvatel,
Žádost lze podat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin;
pro případné 2. kolo voleb do 25. ledna 2023 do 16 hodin.
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023, pro případné 2.
kolo voleb do 20.1.2023 vždy do 16.hodin
-

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního
poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití
volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.
-

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

O voličský průkaz je možno požádat také 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.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29.12.2022, předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu (jedná se o plnou moc pouze k vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv k podání
žádosti o vydání voličského průkazu) anebo jej voliči zašle na jim uvedenou adresu, a to i do
zahraničí. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se
volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad,
kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
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