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PÍSEMNÁ ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
pro volbu prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 

12. - 13. ledna 2018 (I. kolo) a 26. - 27. ledna 2018 (příp. II. kolo) 
 
 
Já, níže podepsaný(á) ................................................................................................................... 
                                                                    jméno a příjmení 
 
nar. .........................trvalý pobyt .................................................................................................. 

žádám tímto v souladu s § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)  
 
                                                        o vydání voličského průkazu 
 
 
 pro I. a II. kolo volby 
 pouze pro I. kolo volby, konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 
 pouze pro příp. II. kolo volby, konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 
 
V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pouze na některé z kol voleb, bude mu vydán 
voličský průkaz pro obě kola volby (2 ks - jeden pro I. a druhý pro II. kolo). 
 
Zároveň oznamuji, že voličský průkaz (odpovídající označte křížkem):                   
 

     vyzvednu osobně 
 
     vyzvedne osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem 

 
     žádám o jeho doručení na adresu: 
 
 
................................................................................................................................................... 

                                                                                          přesná adresa, PSČ 
 
Volič bere na vědomí, že 

 podle ust. § 33 odst. 3 zák. o volbě prezidenta může být voličský průkaz předán nejdříve 15 dnů 
přede dnem volby, tj. nejdříve 28. prosince 2017, 

 podle ust. § 33 odst. 4 zák. o volbě prezidenta voličský průkaz voliče opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv okrsku na území České republiky 
nebo do výpisu ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
 

V …………………… dne …………. 
(pro I. kolo volby max. do 16:00 hod. středy dne 10. ledna 2018) 

(pro případné II. kolo volby max. do 16:00 hod. středy dne 24. ledna 2018) 

 
                                                                                  ........................................................... 
                                                                                                      podpis voliče 
Místo pro úřední ověření podpisu: 


