
Informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého 

pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz v 

jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním 

volebním okrsku v zahraničí. 

 

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu. 

 

Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již ode dne 

vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého 

pobytu, v našem případě Úřad městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, o vydání 

voličského průkazu, a to: 

 

 Osobně na ÚMČ Praha-Slivenec s žádostí o vydání voličského průkazu, kterou je 

možné stáhnout na našich webových stránkách. Žádost též vytiskne paní Bohdana 

Růžičková na úřadě. Žádost můžete podat v úřední hodiny v podatelně úřadu, avšak 

voličský průkaz bude vydán nejdříve 5. října 2017. Volič může požádat osobně, 

nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16.00 hodin (V tomto případě není nutný úředně 

ověřený podpis). 

 Podáním musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. 

října 2017 do 16:00 h, ÚMČ Praha-Slivenec. Podání může být učiněno v této formě: 

a) ZASLÁNÍM V LISTINNÉ PODOBĚ OPATŘENÉ ÚŘEDNĚ 

OVĚŘENÝM PODPISEM VOLIČE: ověřený podpis žadatele  zákon o 

volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání 

voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. 

 

b) V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ZASLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM 

DATOVÉ SCHRÁNKY 

 

 

ÚMČ Praha-Slivenec voličský průkaz předá nejdříve od 5. října 2017, 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. V tomto případě se stačí v den 

voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je 

možné přistoupit k hlasování. 

 

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský 

průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním 

okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 

 

http://www.praha4.cz/file/L9N21/Zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu-Volby-do-PS-PCR-20-a-21-10-2017.doc


Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání 

své totožnosti a státního občanství České republiky, voličský průkaz odevzdat okrskové 

volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze 

zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud 

volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního 

kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. 

 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 

hlasování umožněno.  

 

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého 

pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání 

voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů. 

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

 

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako 

obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 
 


