
Voličské průkazy pro volbu prezidenta republiky 
 
Informace o hlasování na voličský průkaz při volbě prezidenta republiky, které se uskuteční ve  
dnech 13. – 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. – 28. ledna 2023) vždy v pátek  
14:00 – 22:00 hodin a v sobotu 8:00 – 14:00 hodin.  
 
Volič, který se nebude v době voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání 
voličského průkazu. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  
 
Kde lze o voličský průkaz požádat 

Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým pobytem v MČ Praha-Petrovice lze podat na 
ÚMČ Praha-Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10 – Petrovice v úředních hodinách. 
 
Jak a do kdy lze žádost podat 

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16 hodin,  
pro II. kolo voleb do 20. ledna 2023 do 16 hodin 

- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo 
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.  

Osobně do 11. ledna 2023 do 16 hodin, pro II. kolo voleb do 25. ledna 2023 do 16 hodin 
- volič se dostaví na úřad, kde prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. 

 
Kdy volič průkaz dostane 

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (od 29. prosinec 2022). Předá jej osobně 
voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.  
Voličský průkaz lze voliči zaslat na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou 
nebo se, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. 
 
Postup ve volební místnosti  

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi.  
Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.  
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí 
voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.  
 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!!!!! 
 
Více informací a žádost ke stažení naleznete na www.prahapetrovice.cz pod záložkou volby. 

http://www.prahapetrovice.cz/

