
Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta 

 České republiky  

Vyplní žadatel: 
 

Jméno a příjmení:   ..…………….........…………………………………………… 
 
Datum narození:   ……………………………  
 
Adresa místa trvalého pobytu: ………………………………………………………………… 
 
Druh a číslo dokladu totožnosti: …………………………… 
 
Podle ust. § 33 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbě prezidenta 
republiky 
 
pro 1. kolo - konané ve dnech 13.01. a 14.01. 2023       ano - ne 

případně 

pro 2. kolo - konané ve dnech 27.01. a 28.01. 2023       ano - ne  

Voličský průkaz*) :  si převezmu osobně 
převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu 
žádám zaslat na adresu: 

………………………...….................... 
 
*zaškrtněte jednu možnost     …………………………..……………... 

 

Voličský průkaz bude na základě této písemné žádosti vydán voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve 
volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče 
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb tj. do 06.01.2023 (1.kolo) a do 20.01.2023 (2.kolo) nebo na městském úřadu předána osobně 
voličem nejpozději 2 dny přede dnem voleb tj. do 11.01.2023 (1.kolo) a do 25.01.2023 (2.kolo) do 16.00 hodin 
(při osobním podání nemusí být podpis ověřen). 

Voličský průkaz bude vydán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče nejdříve 29.12.2022. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat. 

O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam ve stálém seznamu voličů města Blansko.  
 
Poučení pro žadatele 
 
Beru na vědomí, že 

- Předložení vydaného voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje jmenovaného voliče, aby byl 
zapsán zvláštního seznamu voličů pro volbu prezidenta České republiky 

- V případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu jej nelze vydat opakovaně 
- Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti před hlasováním odevzdat okrskové volební 

komisi.  
 
Datum:   ……………………... Podpis žadatele:   ………………………….......................  
  
 
Záznamy MěÚ Blansko:                      
 
Totožnost žadatele ověřena dokladem:  .…………………….  
Osobní údaje ověřeny v AISEO/ROB dne:  ……………………..     
Podpis ověřující osoby:  



 

Pro 1. kolo vydán voličský průkaz číslo: 
    
 
 
 

Pro 2. kolo vydán voličský průkaz číslo: 
 
 
 
 

   
 
Záznam o předání voličského průkazu: 
 
Voličský průkaz pro 1. kolo č.  ….................. byl předán dne ………………….. osobně žadateli. 
 
Voličský průkaz pro 2. kolo č.  ….................. byl předán dne ………………….. osobně žadateli. 
 
         

…........................................... 
         podpis žadatele  
 
 

 
Voličský průkaz pro 1. kolo č.  ….................. byl předán dne ………………….. zmocněnci. 
 
Voličský průkaz pro 2. kolo č.  ….................. byl předán dne ………………….. zmocněnci. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

jméno a příjmení druh a číslo dokladu zmocněnce 
 

 
        ….…........................................... 

         podpis zmocněnce  
 
 

 
 
Voličský průkaz pro 1. kolo č.  ….................. byl zaslán dne ………………….. poštou do vlastních rukou na 
požadovanou adresu žadateli. 
 
Voličský průkaz pro 2. kolo č.  ….................. byl zaslán dne ………………….. poštou do vlastních rukou na 
požadovanou adresu žadateli. 
 
 
 
        …..…........................................... 
                 podpis úřední osoby 
 
Zásilka č. 1 doručena dne: …………………….. 
 
Zásilka č. 2 doručena dne: ……………………. 
 
 


