MOŽNOST HLASOVAT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘI VOLBĚ
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
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.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta republiky ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz a to v jakémkoliv stálém volebním okrsku na
území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě
nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem.
O voličský průkaz lze požádat
OSOBNĚ:

A)

U Úřadu městské části Praha 1, Informační centrum: Mgr. Raimanová, do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hod.

B)
Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 05.01.2018 příslušnému obecnímu
úřadu – v tomto případě Úřadu městské části Praha 1. Podání může být učiněno v této formě:


v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče – ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje
proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu,



v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky MČ Praha 1:
b4eb2my)

Voličské průkazy se vydávají nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 28. prosince 2017 a to buď osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí – vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti
o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči 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.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu
vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO PŘÍP. DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA
Pro případné druhé kolo volby prezidenta, které by se konalo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, platí, že žádost o
voličský průkaz pouze pro 2. kolo volby prezidenta v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem
voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému
obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem konání 2. kola volby prezidenta, tj. do pátku 19. ledna
2018.
Osobně lze žádost o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby prezidenta podat do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do středy 24. ledna 2018 do 16.00 hod.

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.

