
MOŽNOST HLASOVAT PŘI VOLBĚ PREZIDENTA ČESKÉ 

REPUBLIKY  V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ, 

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU 

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. 

 

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU 

Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže dostavit do volební místnosti a chce se 

voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného 

volebního okrsku s přenosnou volební schránkou.  

Požadavky lze nahlásit předem telefonicky, na Odbor občansko správních agend, oddělení služeb a informací 

Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 097 647 (Mgr. Raimanová), nebo oddělení správního řízení – tel. 

221 097 397 (Bc. Sodomková) nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi. 

MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI NEBO JINÉM OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ 

a) dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zařízení: osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla 

voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl 

uplatit své volební právo – volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se 

za voličem dostaví členové okrskové volební komise. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá 

okrsková volební komise před hlasováním.  

b) krátkodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zařízení, nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve 

dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení 

voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. 

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření 

stálého seznamu voličů, tj. ode dne 10. ledna 2018 (16.00 hod.), je tato skutečnost považována za faktickou 

překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení,  

a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se 

nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování. 

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. 

http://www.praha1.cz/

