
Základní informace o podmínkách hlasování při volbě 
prezidenta republiky 

 
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České 
republiky zveřejněním svého rozhodnutí ve sbírce zákonů číslo 207/2022 Sb., bude 
se konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo se bude konat ve 
dnech 27. a 28. ledna 2023. V I. i případném II. kole volby se v pátek bude hlasovat 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu od 08:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
Voličské průkazy 
 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta republiky ve dnech 13. – 14. 
ledna 2023 a v případě konání druhého kola volby ve dnech 27. – 28. ledna 2023 v 
místě svého trvalého pobytu (Statutárním městě Přerově), může požádat o vydání 
voličského průkazu. Voličský průkaz ho opravňuje hlasovat v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s 
výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. 
 

O vydání voličského průkazu může volič požádat: 
� osobně na Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, ohlašovně pobytu, do 

okamžiku uzavření stálého seznamu (16:00 hod dne 11. ledna 2023). Na 
vyvolávacím zařízení zvolit službu „Trvalý pobyt, Změna trvalého pobytu“.  O 
osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.  

� nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (16:00 hod dne 
06. ledna 2023) na podatelnu Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34.  

 Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče. Podání v elektronické podobě musí být zaslané prostřednictvím datové 
schránky.   

 

Magistrát města Přerova, ohlašovna pobytu, předá voličský průkaz osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o 
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti. 
 

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo 
volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro 
druhé kolo). Magistrát města Přerova, ohlašovna pobytu, předá voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022 osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej do vlastních rukou voliče zašle na adresu uvedenou 
v žádosti (i do zahraničí).  Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát. 
 
Voličský průkaz jen pro druhé kolo volby prezidenta   
 

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi 
prvním a druhým kolem volby. Podání v listinné nebo elektronické podobě musí být 
na MMPr doručeno nejpozději v 16:00 hod 20. ledna 2023, osobně lze o vydání 
voličského průkazu požádat do 16:00 hod 25. ledna 2023. 

 



Hlasování v nemocnici, zařízení sociálních služeb, školském zařízení 
nebo v jiném obdobném zařízení v Přerově (dále jen příslušné zařízení) 
 

Při dlouhodobém pobytu voliče v příslušném zařízení, a pokud lze předpokládat, že 
tam bude i po dobu volby prezidenta, má volič možnost požádat o zápis do 
zvláštního seznamu voličů. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě 
svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá osoba stojící v čele příslušného 
zařízení Magistrátu města Přerova nejpozději 4 dny před začátkem hlasování (tj. 
9. ledna 2023 do 14:00 hodin; v případě druhého kola volby do 14:00 hodin 23. ledna 
2023). Důležité je, že pro každé volby se vytvářejí nové zvláštní seznamy voličů. 
 

Při krátkodobém pobytu v příslušném zařízení, nebo když volič neví, kde se 
přesně ve dnech volby bude nacházet (např. předpokládá hospitalizaci), bude asi 
nejvhodnější, aby si na příslušném obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu 
vyřídil voličský průkaz, na který může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na 
území ČR i v zahraničí. 

 
 
Hlasování v zahraničí 
 

Volič může v zahraničí hlasovat ve volebních místnostech zřízených v prostorách 
zastupitelských a konzulárních úřadů České republiky v zahraničí, s výjimkou 
konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen 
zastupitelský úřad). 
 

V místě svého trvalého pobytu si však musí vyřídit voličský průkaz nebo musí být 
zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným příslušným zastupitelským úřadem. 
O zápis do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě může požádat volič, 
který má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu. O zápis musí 
požádat nejméně 40 dnů přede dnem volby. 
 

Voliče, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě 
příslušný obecní úřad vyškrtne ze stálého seznam voličů. 

 
 
Hlasovací lístky 
 

Sada hlasovacích lístků bude dodána všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb (tj. 10. ledna 2023), na požádání ji obdrží i ve volební místnosti. 
 

V Přerově bude hlasovací lístky voličům doručovat Česká pošta s. p. Hlasovací lístky 
se doručují na adresu trvalého pobytu voliče vhozením do domovní schránky, 
předáním rodinným příslušníkům apod. Pokud se volič na adrese svého trvalého 
pobytu nezdržuje, nemá domovní schránku apod., nebudou mu doručeny. V případě 
konání II. kola volby volič hlasovací lístky obdrží až v hlasovací místnosti. 
 
 
Seznam zaregistrovaných kandidátů 
 
Státní volební komise 14. prosince 2022 vylosovala čísla zaregistrovaných kandidátů 
pro volbu prezidenta České republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 
2023.  
 



Jméno a příjmení zaregistrovaného kandidáta            Vylosované                    
(v abecedním pořadí)              číslo 
Ing. Andrej Babiš 7 
Jaroslav Bašta 2 
PhDr. Karel Diviš 8 
Pavel Fischer 1 
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 9 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 6 
Ing. Petr Pavel, M.A. 4 
Josef Středula 3 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 5 
 
Jak hlasovat 
 

Volič hlasuje ve volební místnosti, v tom volebním okrsku, kam podle místa svého 
trvalého pobytu patří. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR 
anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.  
 

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.  
 

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku, dopíše okrsková volební komise do výpisu ze stálého 
seznamu voličů. Volič, který se do volební místnosti dostavil s voličským průkazem, 
je povinen tento průkaz odevzdat. 
 

Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů volič obdrží prázdnou úřední obálku 
opatřenou kulatým razítkem. Na žádost mu okrsková volební komise vydá i novou 
sadu hlasovacích lístků. 
Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky. Zde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek, který nijak neupravuje. 
Volič hlasuje tak, že po opuštění tohoto prostoru vloží úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
 

V prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem. Pouze s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací 
lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný 
volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za 
něho vložit do úřední obálky a případně i úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit 
do volební schránky. 
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky, okrsková volební komise hlasování neumožní. 
 

Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), ale pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena.  
Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební místnost na Magistrátu 
města Přerova (dále jen MMPr), Bratrská 709/34, přízemí, kanc. č. 13 nebo na tel. 
číslech 581 268 460 nebo 724 538 752. 
Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 nebo přímo okrskovou volební komisi 
např. prostřednictvím jiného voliče.  



K tomu, aby okrsková volební komise mohla voliče navštívit, potřebuje znát: 
� jeho jméno a příjmení,  

� adresu, kde ho má navštívit, 

� u panelových domů je dobré sdělit poschodí, č. dveří apod. 

� případně i sdělit, který volební den a hodinu volič preferuje 

 
Kdy volič promarní svůj hlas 
 

- jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném 
tiskopise  

- jestliže do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek 
- jestliže do úřední obálky vloží hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou 

patrné potřebné údaje 
- jestliže do úřední obálky vloží více hlasovacích lístků, ať už ve prospěch 

různých kandidátů, nebo jednoho kandidáta 
- hlasovací lístek nevloží do úřední obálky 
- odevzdá prázdnou úřední obálku 

 
 

 


