
Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý dne konání druhého kola 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 
 
Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
 
Hlasování na voličský průkaz 
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu 
je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz 
pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde 
jsou vyhlášeny volby, popř. voličům zapsaným ve zvláštního seznamu.  

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb 
- osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo 
zvláštního seznamu (8. října 2014 do 16.00 hod.), 
- podáním v listinné podobě, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (3. října 2014), 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 
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. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve 
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popř. v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do 
volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky. 

Voličský průkaz pro první a druhé kolo voleb do Senátu  
V případě že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu, 
obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola (jeden 
pro první a druhý pro druhé kolo). Žádat o vydání voličského průkazu mezi prvním a druhým kolem je 
možné pouze osobně. Obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad v této době může vydávat 
voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole, tj. do 15. října 
2014 do 16.00 hod. 

Obec Kadov spadá do volebního senátního obvodu č. 12 se sídlem ve Strakonicích.  

Voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, popř. zvláštním seznamu vedeným Obecním 
úřadem Kadov, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na Obecním úřadu v Kadově, 
Kadov 65. 
 
 
Více informací podá Ing. Hana Valachová, tel. 383 416 205, příp. na webových stránkách Města 
Blatná www.mesto-blatna.cz nebo Ministerstva vnitra – www.mvcr.cz, odkaz volby do Senátu 2014. 
 

http://www.mesto-blatna.cz/
http://www.mvcr.cz/
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