
V lednu 2023 s e  konají volby nového prezidenta Čes ké  republiky. 

Základní informace 

V lednu 2023 s e koná  přímá volba  prezidenta  ČR. Volba  prezidenta  republiky je  
dvoukolová. Může být i jednokolová , pokud v prvním kole jeden z kandidá tů zís ká  více 
než 50 % hlas ů. 

Hlas ování probíhá  na  území Čes ké republiky, a  to v jediném volebním obvodu 
tvořeném ce lou republikou, nebo v zahraničí na  zas tupite ls kých úřadech. Volič v ČR 
může  hlas ova t pouze v tom volebním okrs ku, kde je  přihláš en k trva lému pobytu, 
výjimkou js ou voliči hla s ující na  voličs ký průkaz. 

Hlas ovací lís tky 

Prezidents ké hlas ovací lís tky obdrží vš ichni voliči na  území ČR na  adres u s vého 
trva lého pobytu nejpozději tři dny před dnem prvního kola  voleb. Každý kandidá t je  
uveden na  s amos ta tném hlas ovacím lís tku, kde je  uvedeno i čís lo kandidáta . Vzorové 
hlas ovací lís tky a  informace o případných tis kových chybách na  hlas ovacím lís tku js ou 
zveřejněny ve volební mís tnos ti. J akmile budou k dis pozici hlas ovací lís tky, na jdete  
je jich vzory na  we bu Minis te rs tva  vnitra  ČR. 

Termín voleb 

Termín vyhlaš uje předs eda  Senátu nejpozději 90 dnů před volbami. Předs eda  Sená tu 
Miloš  Vys trčil je j vyhlás il 1. července 2022. 

1. kolo –  pátek 13. ledna  od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
                s obota 14. ledna  2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin  

2. kolo –  pátek 27. ledna  od 14.00 hodin do 22.00 hodin   
                s obota 28. ledna  2023 od 8 .00 hodin do 14.00 hodin  

Volební období s táva jícího prezidenta  Miloš e Zemana s končí 8. března  2023. 

Seznam obvodů 

V prezidents kých volbách exis tuje  pouze  jeden volební obvod tvořený územím celé  
republiky. Pozor, nezaměňujte  volební obvod a  volební okrs ek. Každý volič podle 
s vého bydliš tě  s padá  do konkrétního volebního okrs ku a  v případě účas ti ve volbách 
mus í jít volit do volební mís tnos ti daného okrs ku. Výjimkou js ou voliči, kteří s i vyžádali 
voličs ký průkaz a  mohou volit v libovolném okrs ku v rámci celého  volebního obvodu, tj. 
v rámci celé  Čes ké republiky. 

Kdo může jít volit (je  voličem) 

• Občan ČR, který ne jpozději 14. ledna  2023 dovrš í věku 18 let. 
• Ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna  2023 dovrš í věku 18 

let. 

https://www.mvcr.cz/volby/


Volit může pouze občan, kterému nebyla  omezena  s voboda z důvodu ochrany zdraví 
lidu, nebo omezena  s véprávnos t k výkonu volebního práva . Voliči, kteří js ou v izolaci 
kvůli onemocnění covid-19 vš ak mohou využít zvláš tní způs oby hlas ování. Bližš í 
informace na : Vo lba  p re z ide nta  re pub liky 2023  - Volby (m vc r.c z) 

J ak odvolit 

V okrs ku podle  s vého bydliš tě  v ČR 

Každý volič s  trva lým pobytem v ČR obdrží na  adres u trva lého pobytu nejpozději 10. 
ledna  2023 hlas ovací lís tky. Hlas ovací lís tky  pro druhé kolo voleb již voliči nebudou 
dodány předem, a le  volič je  obdrží přímo ve volební mís tnos ti ve dnech druhého kola  
voleb. Zde také obdrží úřední obálku. 

K volbám s e mus íte  dos tavit os obně, nikdo vás  nemůže zas toupit. 

Ve volební mís tnos ti s e  zveřejňují informace o případném vzdání s e  kandida tury nebo 
ztrá tě  volite lnos ti kandidá ta . Při zjiš ťování výs ledků voleb s e k hlas ům odevzdaným 
pro takového kandidá ta  nepřihlíží. 

J s te-li voličem, v den a  čas  voleb přijdete  do volební mís tnos ti. Volba  pak nás leduje v 
několika  krocích: 

     1. Prokázání totožnos ti 

Volební komis i prokážete, že js te  občanem ČR předložením s vého pla tného 
občans kého průkazu, ces tovním, diplomatickým nebo s lužebním pas em ČR nebo 
ces tovním průkazem. Pokud s vou totožnos t neprokážete jedním z těchto dokladů, 
nebude vám volba  umožněna . 

     2. Průběh hlas ování 

Od volební komis e obdržíte  prázdnou obá lku opatřenou úředním razítkem. A pokud 
js te  s i zapomněli hlas ovací lís tky, volební komis e vám vydá  náhradní s adu. 

S prázdnou obá lkou a  hlas ovacími lís tky s e mus íte  odebra t do pros toru určeného ke 
vložení hlas ovacího lís tku do úřední obálky. Zde vámi vybraný hlas ovací lís tek 
(kandidá ta ) vložte  do obálky. Do obálky vložte  pouze jeden hlas ovací lís tek, nijak 
lís tek neupravujte  a  lís tek nes mí být přetržený. 

Svůj voličs ký hlas  odevzdejte  tak, že úřední obálku s  vybraným hlas ovacím lís tkem 
vložíte  před volební komis í do volební s chránky. 

Hlas ování os ob s e  zdravotním handicapem 

S voličem, který nemůže pro těles nou vadu vybra t zvolený hlas ovací lís tek anebo 
nemůže čís t nebo ps á t, může být v pros toru určeném pro vložení hlas ovacího lís tku do 
úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv vš ak člen okrs kové volební komis e, a  
hlas ovací lís tek za  něho vybra t a  vložit do úřední obálky, a  popřípadě  i úřední obá lku 
vložit do volební s chránky. 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d


Hlas ování do přenos né  volební s chránky 

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a  ve 
dnech voleb s voji okrs kovou volební komis i o to, aby mohl hlas ovat mimo volební 
mís tnos t do přenos né volební s chránky. Okrs ková  volební komis e vš ak může vys íla t 
s vé členy s  přenos nou volební s chránkou pouze v rámci s vého volebního okrs ku. 

Hlas ování ve  zdravotnickém zařízení 

Pokud v době   voleb pobýváte v nemocnici, porodnici, s ana toriu či podobném zařízení, 
přečtě te  s i možnos ti, jak hlas ovat na  we bu Minis te rs tva  vnitra  Če s ké  
re publiky. Informace s e vám budou hodit také , pokud již nyní víte , že v jednom či v 
obou z termínů voleb budete v takovém zařízení pobývat. 

Hlas ování mimo okrs ek s vého bydliš tě  

Na voličs ký průkaz může volič hlas ovat i v jiném volebním okrs ku, než do kterého 
ná leží podle mís ta  trva lého pobytu. Voličs ký průkaz s i přines e te  do volební 
mís tnos ti s polu s e s vým pla tným občans kým průkazem (případně pla tným ces tovním, 
diplomatickým nebo s lužebním pas em Čes ké republiky a  nebo ces tovním průkazem). 

Pozor! Voliči lze vyda t pouze jeden voličs ký průkaz pro přís luš né volby. J s ou-li volby 
dvoukolové, pak na  každé kolo vydává  jeden.  Při ztrá tě  nebo odcizení voličs kého 
průkazu nelze vydat dupliká t. 

J ak zís ka t voličs ký průkaz 

Pís emnou a  elektronickou žádos t o voličs ký průkaz je  potřeba  podat nejpozději do  6. 
ledna 2023 do 16:00 nebo 20. ledna 2023  do 16:00 pro druhé kolo voleb. Os obně lze 
zažáda t do  11. ledna 2023  do 16:00, res p. 25. ledna 2023  do 16:00 pro druhé kolo 
voleb. Pokud nebudete vys loveně žáda t o vydání průkazu pro konkrétní kolo voleb, 
budou vám vydány dva  voličs ké průkazy - na každé kolo jeden. 

Čes ký občan, který žije  v zahraničí a  má tam i  trva lé  bydliš tě , nemůže pro podání 
žádos ti využít s lužeb Portá lu občana  a  mus í žádos t podat os obně či pís emně na  
zas tupitels kém úřadě. 

Zjis těte  s i podrobnos ti, jak o průkaz zažáda t dle  zvoleného způs obu žádos ti: 

• na  P ortá lu  obč a na  (je  nutné mít v Portá lu občana  připojenu da tovou s chránku) 
• na  obe c ním  úřa dě  
• na  za s tup ite ls ké m  úřa dě   

Specifika  druhého kola  prezidents kých voleb 

Pokud žádný z kandidá tů nezís ká  v prvním kole voleb nadpoloviční větš inu hlas ů, bude 
s e konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva  nejús pěš nějš í 
kandidá ti z prvního kola . 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-pro-volbu-prezidenta-ceske-republiky-2023-hlasovani-ve-zdravotnickem-a-obdobnem-zarizeni.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-pro-volbu-prezidenta-ceske-republiky-2023-hlasovani-ve-zdravotnickem-a-obdobnem-zarizeni.aspx
https://obcan.portal.gov.cz/podani/dalsi-podani/seznam/podani/zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu
https://gov.cz/rozcestniky/volicsky-prukaz-2023-podrobne-informace-RZC-117
https://gov.cz/sluzby-vs/vydani-volicskeho-prukazu-pro-volbu-prezidenta-republiky-zastupitelskym-uradem-S6560


J es tliže s e před druhým kolem voleb kandidá t s vé kandida tury vzdá , pozbude práva  
být volen nebo zemře, pos tupuje do druhého kola  voleb kandidá t, který s e v prvním 
kole voleb umís til na  třetím mís tě . 

Kandidá t, který ve druhém kole zís ká  více hlas ů, s e  s tává  novým prezidentem. 

Kandidá ti na  úřad prezidenta  

Kandidova t na  úřad prezidenta  může každý občan ČR, kterému je  nejméně čtyřice t le t 
a  není nes véprávný. Podmínkou je  pak s es bírání a les poň pades á ti tis íc podpis ů od 
občanů Čes ké republiky, nebo podpora  dvaceti pos lanců, nebo podpora  des eti 
s enátorů. 

Zaregis trovanými kandidáty na prezidenta js ou (v abecedním pořadí): 

Andrej Babiš  
J aros lav Baš ta  
Karel Diviš  
Pavel Fis cher 
Marek Hilš er 
Danuš e Nerudová  
Petr Pavel 
J os ef Středula  
Tomáš  Zima  
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