INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ PŘI VOLBĚ PREZIDENTA
ČESKÉ REPUBLIKY A INFORMACE O HLASOVACÍCH LÍSTCÍCH
Volba prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 13. ledna 2018. od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Případné druhé kolo volby prezidenta republiky by se konalo v pátek 26. ledna 2018 a v sobotu 27. ledna 2018.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné uvedena příslušnost k určité politické straně
nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda je o kandidáta
navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do
9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.

HLASOVÁNÍ
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek
kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek
pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení
hlasovacích lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem
vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.

MOŽNOST VOLIT PŘI VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ
Bližší informace jak volit při volbách Volbě prezidenta České republiky v zahraničí naleznete na webových
stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.
UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE
Užitečné odkazy a další informace týkající se Volby prezidenta republiky naleznete na webových stránkách
Úřadu městské části Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY – Volba prezidenta republiky.
V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu
městské části Praha 1, buď osobně – detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny:
PO, ST od 08.00 – 19.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190 (Bc. Ručka, Bc. Sodomková).
VOLEBNÍ DISPEČINK V DOBĚ KONÁNÍ VOLEB
V době konání voleb, tj. 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do 13. ledna 2018 do 14.00 hod. bude na telefonním čísle:
221 097 397 a 221 097 190 fungovat volební dispečink (informace k volbám), v případě druhého kola volby i
v termínu 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 27. ledna 2018 do 14.00 hod.
(zdroj: www.mvcr.cz)

