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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

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

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019.
Jméno: …………….……….……….………………………………………………………….
Příjmení: .………..……………….….…………………………………………………………
Datum narození:……………………………………………………………………………….
Trvalý pobyt (místo pobytu):………………………………………………………………….
……………………………………..……………………………………………………………
*Voličský průkaz si vyzvednu osobně.
*Voličský průkaz mi zašlete na adresu: …………………………………………………….
………………………………………………………..……….…PSČ:……….………………
*nehodící škrtněte
………………………………………………….
podpis voliče

V ……………………….…………dne ……………….……2019

Vyplní obecní (městský) úřad:
Žádost předána voličem osobně dne ……………………2019
Totožnost žadatele ověřena dle průkazu totožnosti č. ……………………………………
Podpis a razítko ověřujícího:

Informace pro voliče
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může
volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, 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 (nestačí pouhý e-mail).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 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.
a) 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.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1)

úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

1a)

krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis,

1b)

držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

2)

notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8
odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků
jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel poštovní
licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
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.

Nahlášení k zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
(§ 28 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
VOLIČ
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Obec:
Hospitalizován v:

Souhlasím s tím, abych byl zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě
zdravotnického zařízení a aby stejnopis tohoto nahlášení byl současně zaslán obci/městu, kde jsem
zapsán ve stálém seznamu voličů, jako potvrzení skutečnosti mého nahlášení k zápisu do seznamu pro
volby do Evropského parlamentu.

………..………………………….
podpis voliče

……………………………………………..
podpis zástupce zařízení

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný(-á),
Jméno a příjmení ZMOCNITELE
(voliče - žadatele o vydání voličského průkazu):
Datum narození:
Trvalý pobyt:
zmocňuji tímto
Jméno a příjmení ZMOCNĚNCE:
Datum narození:
Trvalý pobyt:

aby převzal(-a) od Obecního / Městského úřadu ................................................... můj voličský průkaz
vydaný na základě mé žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu, které
se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019.

V ............................. dne ................... 2019

........................................................................
podpis ZMOCNITELE *)
(voliče - žadatele o vydání voličského průkazu)

VYSVĚTLIVKA:
*) Podle § 30 odst. 2 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být tato
plná moc opatřena (úředně) ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Podle § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

