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Informace před druhým kolem volby prezidenta 

Oznámení o době a místě konání druhého kola volby 

V souladu s § 55 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (dále jen „zákon“) uveřejněním zápisu o výsledku volby prezidenta  
na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby vyhlásila Státní volební 
komise výsledky prvního kola volby prezidenta. Po vyhlášení výsledků prvního kola volby 
prezidenta je třeba, aby obecní úřady zveřejnily neprodleně na úřední desce informace  
o době a místě konání druhého kola volby (v souladu s § 34 odst. 1 písm. b) zákona). Vzor 
oznámení o době a místě konání volby přikládáme.   

Vydávání voličských průkazů 

Volič, který se ve dnech druhého kola volby prezidenta nebude zdržovat v místě svého trvalého 
pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu příslušného podle místa 
trvalého pobytu. Dne 20. 1. 2023 v 16:00 hod. končí lhůta, kdy může volič požádat o vydání 
voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové 
schránky. Volič rovněž může požádat o vydání voličského průkazu osobně, a to nejpozději  
do 25. 1. 2023 do 16:00 hod.. Voličské průkazy je možno předávat voličům ihned.  

Zvláštní seznam voličů 

Voliči, kteří ve dnech druhého kola volby prezidenta budou pobývat mimo místo trvalého pobytu 
ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v jiném obdobném zařízení,  
za předpokladu, že nepožádali o vydání voličského průkazu, mají možnost podle § 32 odst. 2 
zákona požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. Osoba stojící v čele příslušného 
zařízení nejpozději 23. 1. 2023 do 16 hodin předá obecnímu úřadu údaje o voličích, kteří chtějí 
být ve zvláštním seznamu voličů zapsáni. Osoba stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo 
zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu  
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v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen  
k zápisu do zvláštního seznamu voličů.  

Je třeba, aby obecní úřady, na jejichž území se nenachází žádné výše uvedené zařízení 
zdravotní a sociální péče, vybavily volební místnosti zvláštními seznamy voličů (prázdnými), 
neboť okrsková volební komise bude do zvláštního seznamu voličů dopisovat ty voliče, kteří  
se do volební místnosti dostaví s voličským průkazem. Vzor zvláštního seznamu voličů 
přikládáme.  

Hlasovací lístky 

Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem 
domů, budou hlasovací lístky pro druhé kolo volby k dispozici všem voličům až ve volební 
místnosti. Důvodem, proč se hlasovací lístky předem voličům nedoručují, je možnost, kterou 
připouští zákon, že se kandidát do 24 hodin před zahájením hlasování vzdá své kandidatury;  
v takovém případě postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal 
další nejvyšší počet platných hlasů. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola 
volby prezidenta vyberou a předají voličům pouze hlasovací lístky dvou postupujících 
kandidátů.  

Upozorňujeme, že pro druhé kolo volby prezidenta republiky byly vytištěny nové hlasovací lístky 
všech kandidátů na papíru žluté barvy s označením „druhé kolo volby prezidenta“.  
Hlasovací lístky se tisknou pro každého kandidáta zvlášť a budou distribuovány prostřednictvím 
pověřených obecních úřadů.  

Ministerstvo vnitra zveřejní informaci o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby 
prezidenta, na svých internetových stránkách určených pro tuto volbu dne 26. ledna 2023 po 14. 
hodině. 

Upozorňujeme, že je nepřípustné, aby obecní úřady pro druhé kolo volby prezidenta 
vybíraly hlasovací lístky postupujících kandidátů ze sady hlasovacích lístků určených 
pouze pro první kolo volby!  

Žádáme Vás, abyste hlasovacím lístkům určeným pro druhé kolo volby prezidenta, vydávání 
voličských průkazů a zápisům do zvláštních seznamů věnovali náležitou pozornost.  

S poděkováním za spolupráci  

 

 

 
Mgr. David Marek 
vedoucí oddělení ostatních správních činností  
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