
Informace k voličským průkazům 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 2. 10. a 3. 10. 2020. 

Případné druhé kolo proběhne ve dnech 9. 10. a 10. 10. 2020. 

Volič má možnost volit na voličský průkaz, o jehož vydání lze zažádat okamžikem vyhlášení 

voleb. 

Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volebním okrsku, který spadá do volebního obvodu, 

v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu a kde jsou vyhlášeny volby. Na 

voličský průkaz vydaný MČ Praha 5 lze hlasovat pouze v rámci volebního obvodu číslo 21. 

V tomto volebním obvodu lze hlasovat v libovolném volebním okrsku. 

Volební obvod číslo 21 zahrnuje:  

Území MČ Praha 5, území MČ Praha 13, území MČ Praha – Řeporyje 

 

V případě, že volič nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský 

úřad, je oprávněn volit v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou 

volby vyhlášeny. 

V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči 

vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.  

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, vydaným obecním či 

zastupitelským úřadem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební 

komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 

 

1. Kde lze o voličský průkaz zažádat? 

O voličský průkaz lze zažádat na ÚMČ Praha 5. Podmínkou je, aby měl volič v územním 

obvodu MČ Praha 5 trvalé bydliště. 

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů se může obrátit pouze na příslušný 

zastupitelský úřad České republiky. 

 

2. Kde je k dispozici žádost o voličský průkaz? 

Žádost naleznete na webových stránkách ÚMČ → sekce VOLBY → Volby do Senátu 2020. 

Voliči bude automaticky vydán voličský průkaz pro první i druhé kolo voleb. 

Žádost lze vyzvednout i osobně v úředních hodinách oddělení osobních dokladů a evidence 

obyvatel v kanceláři č. 51 v přízemí úřadu, Štefánikova 236, Praha 5. 

 

3. Jak a do kdy lze žádost o voličský průkaz podat? 

Žádost lze podat: 

a) Vyplněnou osobně, v úředních hodinách v kanceláři č. 51 v přízemí úřadu, a to 

nejpozději 30. 9. do 16:00 hod. 

b) Zasláním: 

- V písemné podobě na adresu: Úřad městské části Praha 5, Odbor živnostenský 

a občanskosprávních agend, Štefánikova č. 13-15, 150 22 Praha 5, toto písemné 

podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem a to nejpozději do 25. 9. 

2020 

- V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (datová 

schránka úřadu je yctbyzq ) tak, aby byla žádost doručena nejpozději 25. 9. 2020 



 

4. Kdy volič voličský průkaz dostane? 

Voličské průkazy budou vydávány od 17. 9. 2020 do 30. 9. 2020 16:00 hodin. 

Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. 

Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou plnou mocí 

volič určil k převzetí voličského průkazu. 

Pokud volič požádá o zaslání voličského průkazu, bude mu voličský průkaz odeslán na jím 

uvedenou adresu. Voličský průkaz je zasílán doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta 

(obálka s červeným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do 

schránky adresáta). 

 

5. Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb 

Pokud volič nepožádal o voličský průkaz před prvním kolem voleb, lze o něj požádat v době 

mezi prvním a druhým kolem voleb a to pouze osobně do 7. října 2020 do 16:00 v přízemí 

úřadu, kancelář č. 51. 


