
Volba prezidenta republiky – informace pro voliče 
 
 
Aktivní volební právo (právo volit) při volbě prezidenta má státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta, tj. sobota 14.01.2023, dosáhne 
věku nejméně 18 let; ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan České 
republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta, tj. sobota 
28.01.2023, dosáhne věku nejméně 18 let. 
 

Překážkou ve výkonu volebního práva při volbě prezidenta (tedy nemožnost 
volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
 
Každý volič má právo si v úředních hodinách na Městském úřadě v Železném Brodě, 
kancelář evidence obyvatel (přízemí budovy B), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, 
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 
hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět 
nelze. 
 
Pro volbu prezidenta se vydávají voličské průkazy.  

Voliči zapsanému ve stálém seznamu voličů (vedeném Městským úřadem Železný Brod), 
který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá Městský úřad Železný Brod                
na jeho žádost voličský průkaz. Tento volič s voličským průkazem své volební právo 
může ve dnech volby prezidenta uplatnit v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky, popř. ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič může požádat o vydání 
voličského průkazu ode dne vyhlášení volby prezidenta (tj. od 01.07.2022), a to buď 
osobně u Městského úřadu Železný Brod až do okamžiku uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do 16:00 hodin dne 11.01.2023, o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost 
voliče se ověří podle jím předloženého průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným 
nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 16:00 hodin dne 06.01.2023, kdy toto podání 
musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon                   
je osvobozen od poplatku), nebo v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím 
datové schránky voliče – žadatele (ID naší datové schránky zbgbryd). V případě konání                   
i druhého kola volby prezidenta lze požádat o vydání voličského průkazu pouze pro druhé 
kolo volby a to osobně do 16:00 hodin dne 25.01.2023 anebo podáním v listinné podobě 
nebo zaslaným prostřednictvím datové schránky voliče do 16:00 hodin dne 20.01.2023.   
 
Městský úřad Železný Brod voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů před dnem volby 
prezidenta, tj. od 29.12.2022, a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského 
průkazu. Upozorňujeme, že v případě ztráty voličského průkazu nelze vyhovět žádosti 
voliče o vydání nového voličského průkazu. 
 
S osobní žádostí o vydání voličského průkazu se obracejte na kancelář přestupků a voleb 
2. patro budovy B Městského úřadu Železný Brod, Kateřinu Veličkovou,                             
tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz; písemnou žádost zasílejte na adresu 
Městský úřad Železný Brod, Kateřina Veličková, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný 
Brod; žádost podanou datovou zprávou zasílejte do naší datové schránky ID zbgbryd. 
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím České pošty 
anebo datové schránky a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu naleznete                          
na našich webových stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby. 
 


