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INFORMACE PRO VOLIČE  
 

K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY  
 

DO EVROPSKÉH PARLAMENTU KONANÉ 24. – 25. 5. KVĚTNA 2019 
 

 
Ve volbách do EP je možné hlasovat také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď 

obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo 
zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu 
tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským 
úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky.  

 
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb (prezident republiky vyhlásil tyto 

volby svým rozhodnutím č. 4/2019 Sb. dne 17. ledna 2019), a to: 
 

− osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin, nebo 
− písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 

v 16:00 hodin.  
 
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána 

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, 

a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na požadovanou adresu. 

 
Pokud obecní úřad obdržel žádost voliče o vydání voličského průkazu, ale před jeho vydáním 

se zjistí, že tento volič 
 

− je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu v zahraničí,  
− požádal o zápis do seznamu EP u jiného obecního úřadu z důvodu pobytu v nemocnici či 

věznici, 
− je pro volby do EP zapsán v seznamu voličů v jiném členském státě EU,  

nemůže obecní úřad voliči voličský průkaz vydat. V takovém případě je vhodné, aby obecní      
úřad voliče písemně vyrozuměl o důvodu nevydání voličského průkazu.  
 

 
 
 
 V Kadově dne: 25. 3. 2019 

 
 
         Vladimíra Tomanová, v.r. 
               starostka obce 
                        

                                                                                               

http://www.kadov.net/


Žádost o vydání voličského průkazu 

Dle § 30 odst. 2 Zákona  a Zákona č. 90/2017 Sb., Zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 

 

Žádám o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech  

24. a 25. května 2019. 

 

Jméno a příjmení, titul  ………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození   ………………………………………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu  ………………………………………………………………………………………………………… 

Občanský průkaz č.   ………………………………………………………………………………………………………… 

 

V Kadově dne …………………..       ………………………………. 
                     podpis 
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