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Informace k voličským průkazům pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v roce 2021

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále
jen  „Poslanecká  sněmovna“)  konaných  ve dnech  8. a 9. října  2021 ve volebním okrsku v místě  svého
trvalého  pobytu,  může  hlasovat  na voličský  průkaz  v jakémkoliv  volebním  okrsku  na území  České
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze  žádat na obecním úřadě dle místa trvalého pobytu voliče ode dne vyhlášení
voleb, tj. Od 31. prosince 2020:

- osobně: po prokázání totožnosti je možné žádat do 6. října 2021 do 16.00 hodin,

- podáním: doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. 1. října 2021 obecnímu úřadu, který stálý
seznam voličů vede

a) v listinné podobě, pak písemné podání musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní  úřad v místě  trvalého pobytu nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny,  tj.
23.září 2021 voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče  žádajícího  o vydání  voličského  průkazu,  anebo  jej  voliči  zašle  na adresu,  kterou  si
v žádosti uvedl.

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  opravňuje  k zápisu  do výpisu  ze zvláštního  seznamu  voličů  ve dnech  voleb
do Poslanecké sněmovny  v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti
a státního  občanství  České  republiky  tento  průkaz  odevzdat  okrskové  volební  komisi;  ta  jej  přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Poté, kdy je volič zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů
obdrží  od okrskové  volební  komise  prázdnou  úřední  obálku  a sadu  hlasovacích  lístků,  v případě,
že hlasuje  v jiném  volebním  kraji  nebo  nemá  hlasovací  lístky  k dispozici.  Neprokáže-li  ve volební
místnosti volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu pobytu veden ve stálém seznamu
voličů, bude mu umožněno volit, jen okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu
u jeho osoby zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.



Obecní úřad Chrastavice

344 01 Domažlice

Žádost o vydání voličského průkazu

pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podle ust. § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do 
Parlamentu ČR)

žádám Obecní úřad v Chrastavicích o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021

neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsem zapsán/a.

Jméno (jména) a příjmení žádatele (voliče): ……………………………………………………………….

Datum narození:             ………………...……………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………….

Voličský průkaz:   si vyzvednu osobně *)

chci zaslat poštou na adresu *): …………………………...............................

předat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem *)

Datum: …………………………….                Podpis žadatele: ……………………………………………
   (není-li žádost podána osobně, musí být podpis úředně ověřen)

Beru na vědomí, že voličský průkaz mne opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvlášním volebním 
okrsku v zahraničí. 

Žádost byla občanem podána osobně na Obecním úřadě Chrastavice dne………………………………….

Žádost převzal/a/:……………………….           Totožnost ověřena dle ……………………………………

Potvrzení o převzetí voličského průkazu

Vydán voličský průkaz č. ………                    Totožnost ověřena dle …………………………………..

Převzal/a/ dne ………………………….              Podpis: ………………………………………………….

VYSVĚTLIVKY:

*) Uvést odpovídají

Volič může požádat o vydání voličského průkazu od 31.12.2020, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče doručeným
nejpozději   dnů  přede  dnem voleb,  podáním v elektronické podobě  zaslané  prostřednictví  datové  schránky,  žádost  musí  být  doručena
nejpozději do 1.10.2021 nebo lze požádat  osobně  a to nejpozději 6.10.2021 do 16 hod. Podle ust. §8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o
správních  poplatcích  je  tento  úkon  (ověření  podpisu)  osvobozen  od  povinnosti  hradit  správní  poplatek,  držitel  poštovní  licence  a
Hospodářská komora ČR poplatek požadují.

Obecní úřad Chrastavice nejdříve 23.9.2021 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem žádajícího voliče, nebo jej voliči zašle na uvedenou adresu. 
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