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Voličské průkazy  

 (1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, 

popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá 

obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a 

poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do 

jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. 

Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém 

seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům 

zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a). 

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 

osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého 

seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede 

dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být 

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické 

podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické 

podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše 

úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů 

přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s 

ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 

zašle. 

 

 

Termíny pro vydání voličského průkazu  

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

   konané ve dnech 20. a 21. října 2017 
 

 

5. října 2017 (čtvrtek) 

Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat 

voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 

podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat  

(§ 6a odst. 2 zákona) 
 

13. října 2017 (pátek) 

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě 

opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané 

prostřednictvím datové schránky (§ 6a odst. 2 zákona) 
 

18. října 2017 (středa) 

Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu                                   

(§ 6a odst. 2 zákona) 


