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Volba prezidenta České republiky  

ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

(případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VOLIČE 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. ledna (od 14,00 hodin do 22,00 

hodin) a 14. ledna (od 8,00 hod. do 14,00 hod.) volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím 

publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. 

Případné II. kolo se uskuteční v pátek dne 27. ledna (od 14,00 hodin do 22,00 hodin) a v sobotu 

28. ledna  (od 8,00 hod. do 14,00 hod.). 

Právo volit 

Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023 dosáhl 

věku nejméně 18 let. Překážky ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení 

osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 

Povinností voliče je po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič 

svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.  

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu 

voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin 

žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. 

 

Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. 1. 2023, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře. 
 

Voličský průkaz  

V případě, že se volič nebude ve dnech voleb zdržovat v místě trvalého pobytu, může hlasovat 

v jakémkoliv volebním okrsku, a to pouze s platným voličským průkazem. O vydání voličského 

průkazu požádá volič s trvalým pobytem na území Červeného Kostelce na Městském úřadě 

Červený Kostelec: 

a) OSOBNĚ na úřadě do středy 11. 1. 2023 do 16:00 pro I. kolo volby, nebo do středy 25. 1. 2022 
pro případné II. kolo volby. 

b) PÍSEMNĚ NEBO V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ZASLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY 
(MUSÍ BÝT DATOVÁ SCHRÁNKA FYZICKÉ OSOBY - VOLIČE) - obě podání musí být doručena 
příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 6. 1. 2022 do 16:00 hod. 
Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové 
schránky voliče stanovena do pátku 20. 1. 2022 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech 
se správní poplatek nevybírá.  
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Městský úřad 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, a to 
nejdříve ve čtvrtek dne 29. 12. 2022.  

 
V případě ztráty vydaného voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového 

voličského průkazu. 

Hlasování mimo volební místnost 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 

obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 

okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 

a hlasovacími lístky.  

Volby v zahraničí 

Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních 

úřadech České republiky (seznam naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí), s 

výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace 

k možnosti volit v zahraničí budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva vnitra. 

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již 

nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z 

tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem. 

Podrobnější informace o volbách můžete získat na správním odboru, kancelář č.3 a v podatelně 

v přízemí: 

Irena Petirová, 491 467 529, e-mail: petirova@mestock.cz 

Simona Michelová, 491 467 555, e-mail: simona.michelova@mestock.cz 

 

Další informace k volbám budou občanům poskytovány všemi obvyklými způsoby (úřední deska a webové 

stránky MěÚ Červený Kostelec). 

INFORMACE K VOLBÁM naleznete na webových stránkách: 
www.cervenykostelec.cz – sekce O městském úřadě/ Volby/ Volba prezidenta ČR 
www.mvcr – záložka Informační servis/Volby 
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