
Voličs ký průkaz je  určen os obám, které  chtě jí volit, a le  nemohou s e  dos tavit do 
volebního okrs ku podle  s vého mís ta  bydliš tě . 

Základní informace 

Voličs ký průkaz je  určen os obám, které chtějí volit v prezidents kých volbách v roce 
2023, a le  nemohou s e dos tavit do volebního okrs ku podle s vého mís ta  bydliš tě . 

Žádos t o vydání voličs kého průkazu je  možné podat os obně s  úředně ověřeným 
podpis em voliče pís emně, pomocí da tové s chránky fyzické os oby, nebo přes  P ortá l 
obč a na  s  připojenou da tovou s chránkou fyzické os oby. 

Pro každé volby s e vydává  nový voličs ký průkaz, který v jiných volbách upla tnit nelze . U 
dvoukolových voleb s e vydává  s amos ta tný voličs ký průkaz pro každé kolo. 

Voličs ký průkaz není průkazem totožnos ti. Volič mus í okrs kové volební komis i 
prokázat s voji totožnos t občans kým průkazem nebo ces tovním dokladem a  s oučas ně 
předkládá  voličs ký průkaz. Ten mu komis e před volbou odebere, aby s e  znemožnilo 
vícenás obné hlas ování. Volič mus í odevzda t s vůj voličs ký průkaz i v případě, že s e 
nakonec rozhodl volit v okrs ku podle mís ta  s vého trva lého pobytu. 

Kdo může žáda t o voličs ký průkaz 

O voličs ký průkaz může požáda t každý, kdo je  oprávněn účas tnit s e  voleb, tj. os oba  
s ta rš í 18 le t, je jíž způs obilos t k výkonu volebního práva  nebyla  omezena . 

Kde je  možné volit s  voličs kým průkazem 

S voličs kým průkazem můžete volit v libovolném volebním okrs ku. 

Kde žáda t o voličs ký průkaz 

O voličs ký průkaz mus íte  včas  zažáda t u obecního úřadu (magis trá tu, měs ts kého 
úřadu, úřadu měs tys e, úřadu měs ts ké čás ti nebo měs ts kého obvodu územně 
členěného s ta tutárního měs ta , úřadu měs ts ké čás ti hlavního měs ta  Prahy). O průkaz 
lze žáda t pís emně (s  úředně ověřeným podpis em), on-line přes  da tovou s chránku 
fyzické os oby, on-line pomocí P o rtá lu  obč a na  s  připojenou da tovkou fyzické os oby, 
nebo os obně. 

Kdy žáda t o voličs ký průkaz 

Pís emně, online či os obně ne jdříve  v den vyhláš ení voleb. Pís emně či on-line mohou 
voliči žádat ne jpozději 6. 1. 2023 do 16:00 hodin. Os obně pak ne jpozději 11. 1. 2023 
do 16:00 hodin na  obecním úřadě v mís tě  s vého trva lého bydliš tě . 

J ak žáda t o voličs ký průkaz pomocí Portá lu občana  

Nově mohou občané s  trva lým pobytem v ČR žádat o voličs ký průkaz pomocí P o rtá lu  
obč a na , kde je  připraven komfortní průvodce, který vás  ce lým proces em žádos ti 
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provede. Ta to možnos t je  dos tupná  na  hlavní s tránce –  Žádos t o voličský průkaz, nebo 
v s ekci Podání –  Dalš í podání –  Žádos t o vydání voličského průkazu. Zde uvidíte , jaké 
volby js ou aktuá lně vyhláš eny. Nás ledně s i s nadno vybere te , pro které volby chcete 
vyda t voličs ký průkaz. V případě dvoukolových voleb (s enátní, prezidents ké) máte 
možnos t žáda t o voličs ké průkazy jak na  obě kola , tak jednotlivě. V rámci on-line 
žádos ti nakonec určíte  i způs ob převzetí voličs kého průkazu (poš tou –  a  na  jakou 
adres u, os obně na  úřadě v ČR, os obně na  úřadě v zahraničí). 

Pro podání žádos ti o voličs ký průkaz z Portá lu občana  je  nutné mít v Portá lu občana  
připojenou da tovou s chránku fyzické os oby. 

Občan ČR, který pobývá  v zahraničí a  nemá trva lý pobyt v ČR, nemá možnos t použít 
s lužeb Portá lu občana  a  mus í na  zas tupite ls kém úřadě v zahraničí podat žádos t 
pís emně nebo os obně. 

J ak žáda t o voličs ký průkaz pomocí da tové s chránky 

Občané, kteří vlas tní da tovou s chránku fyzické os oby, a le  nechtějí využít s lužby 
Portá lu občana , mohou s vému úřadu pos la t žádos t pros třednictvím datové s chránky. 
Žádos t o voličs ký průkaz nemá s tanovenou formu, a le  na  interne tových s tránkách 
měs ts kých či obecních úřadů js ou publikovány vzory. Doporučujeme využít vzo r 
uve de ný na  s trá nká ch m vc r.c z .  

Žádos t mus í povinně obs ahovat typ voleb (v tomto případě prezidentské volby), kolo 
voleb, pro které voličs ký průkaz chcete (pokud neuvedete, obdržíte  průkaz na  obě 
kola), jméno a  příjmení voliče, da tum narození, adres u trva lého pobytu a  požadovaný 
způs ob doručení (os obní převzetí na  přís luš ném úřadu, zas lání poš tou na  adres u 
trva lého pobytu, nebo zas lání poš tou na  jinou adres u - nutno uvés t na  jakou). 
 
Nepovinně lze v žádos ti uvés t kontaktní údaje, te le fon nebo e -mail, pro případ, že by 
vás  úřad potřeboval kontaktovat kvůli upřes nění žádos ti. 

 Žádos t zas laná  da tovou s chránkou může být v některém z běžně používaných 
formátů (doc, pdf, txt a  podobně), a le  žádos t je  také možné volně veps a t do textového 
pole da tové zprávy. 

J ak obdržet voličs ký průkaz 

Voličs ký průkaz vám úřad předá os obně  či poš tou do vlas tních rukou nebo jej 
vydá  os obě , která s e  prokáže  plnou mocí s  vaš ím úředně ověřeným podpis em. 
Chcete-li volit v zahraničí, můžete s i voličs ký průkaz necha t doručit přímo na adres u 
zas tupite ls kého úřadu. 

Průkazy s e začína jí vydávat patnáct dní před konáním voleb, tj. od 29. 12.  2022 . 

Kolik s tojí vydání voličs kého průkazu 

Vydání voličs kého průkazu je  zdarma. 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-pro-volbu-prezidenta-ceske-republiky-2023-hlasovani-na-volicsky-prukaz.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-pro-volbu-prezidenta-ceske-republiky-2023-hlasovani-na-volicsky-prukaz.aspx


J ak volit s  voličs kým průkazem 

Volič ve volební mís tnos ti předloží komis i voličs ký průkaz a  s vůj doklad totožnos ti. 
Komis e voliče zapíš e na  s eznam voličů a  voličs ký průkaz mu odebere . Volič nás ledně 
obdrží hlas ovací lís tky a  obálku a  může odvolit. 
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