
Žádost o vydání voličského průkazu1 

 
Žádám obecní úřad (v územně členěných městech úřad městské části / úřad 

městského obvodu)2  

 

 

 
o vydání voličského průkazu pro nadcházející volby do:  
(hodící se vyznačte  křížkem) 
 

 Poslanecké sněmovny  

 Senátu3  

 I. kolo  

 II. kolo  

 prezidenta republiky4 

 I. kolo  

 II. kolo  

 Evropského parlamentu 

 zastupitelstev krajů  

 

které se konají ve dnech  

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště5:  

Telefon, e-mail (nepovinné):  

 
 
Vystavený voličský průkaz si přeji (voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů před prvním 
dnem voleb): 
(hodící se vyznačte křížkem) 
 

 Vyzvednout osobně  
 

 Předat osobě, která se prokáže mnou vystavenou plnou mocí k převzetí voličského 
průkazu (podpis na plné moci musí být úředně ověřen) 

 
1  Vzor žádosti slouží jak voličům hlasujícím na území České republiky, tak i voličům, kteří chtějí hlasovat ve volbách ze 

zahraničí a nejsou zapsáni u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů. Hlasování ze zahraničí není umožněno ve 

volbách do zastupitelstev krajů, ve volbách do Senátu a Evropského parlamentu.  

2 Příslušným k vyřízení žádosti je obecní úřad/úřad městské části /úřad městského obvodu, kde má volič trvalý pobyt. 

3 Neurčí-li volič, pro které kolo žádá o voličský průkaz, zašle mu úřad automaticky dva voličské průkazy, pro každé kolo zvlášť. 

4 Neurčí-li volič, pro které kolo žádá o voličský průkaz, zašle mu úřad automaticky dva voličské průkazy, pro každé kolo zvlášť. 

5 V případě občanů EU se uvádí adresa registrovaného trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR. 



 
 Zaslat na adresu trvalého pobytu 

 
 Zaslat jinam (uveďte doručovací adresu)  

 

 
 
 

V  dne  

 
 
 
 
        ....................................................... 
             podpis žadatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 

Žádost o voličský průkaz může být úřadu doručena ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však 

7 dnů přede dnem voleb při písemném podání, resp. až do 2 dnů přede dnem voleb při 

osobním podání žádosti. 

Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání 

v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky. 


