
VOLBY do Senátu Parlamentu ČR 
konané ve dnech 10. a 11.října 2014 

 
VOLIČSKÉ PRŮKAZY 
 

 odbor pro občanské záležitosti 

O vydání voličského průkazu  PRO VOLBY DO SENÁTU lze požádat obecní úřad příslušný podle místa 

trvalého pobytu voliče: 

 

a) podáním  

 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis je 

vyžadován z důvodu ochrany voliče před zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u 

správních úřadů 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.  

 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče 

 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 

 

Nejzazší lhůta pro doručení podání v listinné nebo elektronické podobě je 7 dnů přede dnem voleb, 

tj. v pátek 3. října 2014 do 16,00 hodin. 

 

b)  osobně 

 v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn 

voličský průkaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje 

uvede 

 

Nejzazší lhůta pro osobní požádání o vydání voličského průkazu je 2 dny přede dnem voleb, tj. ve 

středu 8. října 2014 do 16.00 hodin (do okamžiku uzavření stálého seznamu). 

 

Obecní úřad voličský průkaz  NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek  25. září 

2014 

 předá osobně voliči nebo  

 předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 

voličského průkazu, anebo 

 voliči zašle (požádá-li o to volič) 

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.  

 

 



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 mu vydá 2 voličské průkazy, tj. pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé 

kolo). Obecní úřad použije vzor tiskopisu č. 1, který je obsažen v příloze č. 2 k prováděcí vyhlášce č. 

233/2000 Sb.; kromě data konání voleb vyznačí také v tiskopisu, pro které kolo voleb do Senátu je 

voličský průkaz vystaven. 

 

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do 

Senátu. Obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním 

dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 15. října 2014 do 16.00 hodin. 

 

V poznámce ve výpisu ze stálého seznamu je nezbytné řádně vyznačit pro každé kolo voleb do 

Senátu, že voliči byl vydán voličský průkaz. Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli 

volebním okrsku spadajícímu do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož 

územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 

 

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. Voličský průkaz vystavený 

zastupitelským úřadem opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do 

Senátu v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. 

Hlasovat ve volbách do Senátu však lze pouze na území České republiky. 

 
 
Informace podá odbor pro občanské záležitosti MěÚ Čelákovice, pí Körnerová a píTanglová, tel.: 
326 929 148, 326 929 151. 


