
Volba prezidenta republiky – informace o době, místě a způsobu volby 
VOLEBNÍ OKRSEK  KAŠPERSKÉ HORY (Náměstí 1, přízemí radnice) 
 
První kolo volby prezidenta republiky bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 27.06.2022 rozhodnutím 
předsedy Senátu na dny 13. a 14. ledna 2023 (pátek 14-22 hodin, sobota 8-14 hodin). 
 
Případné druhé kolo volby se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023. 
 
Volba hlavy státu se koná v posledních 60 dnech volebního období úřadujícího prezidenta, nejpozději  
30 dnů před uplynutím jeho volebního období. Koná se na území ČR i v zahraničí. Funkční období 
prezidenta republiky je 5 let.  
 
POČET A SÍDLO VOLEBNÍCH OKRSKŮ 
V Kašperských Horách je stanoven pro všechny voliče jeden volební okrsek, se sídlem na adrese 
radnice: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory. Volební místnost bude připravena tradičně v přízemí 
budovy radnice, v prostorách výstavní síně.  
 
VOLIČSKÉ PRŮKAZY 
V těchto volbách je možné hlasovat mimo místo bydliště na „voličský průkaz“ – o ten lze žádat v obě 
od vyhlášení voleb na příslušných obecních úřadech (Kašperské Hory, Modrava, Srní, Rejštejn, Horská 
Kvilda): 

 až do 16 hodin  6. ledna 2023 (poštou nebo datovou schránkou), nebo do 16 hodin 11. ledna 
(osobně) – pro první kolo volby,  

 pro případné druhé kolo volby do 16 hodin 20. ledna (poštou nebo datovou schránkou), nebo 
25. ledna (osobně).  

Podrobnosti o  podání žádosti o voličský průkaz stanoví § 33 zákona o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů (z. č. 275/2012 Sb.) 
 
 
HLASOVACÍ LÍSTKY 
Voliči obdrží hlasovací lístky pro první kolo volby prezidenta nejpozději 10. ledna 202.  
Pro druhé kolo volby se hlasovací lístky postupujících kandidátů nedoručují na adresy voličů, jsou 
vždy k dispozici ve volební místnosti – voliči vydá hlasovací lístky postupujících kandidátů volební 
komise. 
 
HLASOVÁNÍ  
Před hlasováním je dobré si ověřit: 
Je možné, že některý z kandidátů před volbami odstoupil nebo byl odvolán. K hlasům pro něj 
odevzdaným se proto při sčítání nebude přihlížet. 
Informace o kandidátech, kteří se vzdali kandidatury nebo byli odvoláni -  ve volební místnosti budu 
případná prohlášení o vzdání se kandidatury, nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta (pokud 
byly doručeny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta), a informace o tiskových chybách 
s uvedením správného údaje, vyvěšeny na viditelném místě. 
 
Co dělat po vstupu do volební místnosti: 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským průkazem.  
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního seznamu 
vedeného zastupitelským úřadem obdrží volič od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové 
volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní 



okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič, 
který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují 
v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. 

 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno. 
 
Žádost k voličům:  
Všem voličům (mimo voliče hlasující na voličský průkaz) jsou nejpozději do 10. ledna 2023 doručeny 
hlasovací lístky pro první kolo volby, proto prosíme, aby si tyto lístky vzali s sebou do volební 
místnosti a použili je pro hlasování.  
Vzhledem k úsporným opatřením, která jsou realizována ve více oblastech, jak si všichni uvědomujeme, 
byl současně také ze strany Ministerstva vnitra omezen počet tisku rezervních hlasovacích lístků, které 
má k dispozici volební komise ve volební místnosti.  
 
 
HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 
Hlasování probíhá ve volební místnosti v přízemí radnice (výstavní místnost).  
 
CO S SEBOU do volební místnosti 
Volič si s sebou do volební místnosti přinese: 

 platný doklad totožnosti (platný občanský průkaz, nebo cestovní, diplomatický nebo služební 
pas České republiky anebo cestovní průkaz), kterým se prokazuje mj. i státní občanství; 

 volič s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství podle 
odstavce tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů; 

 hlasovací lístek s vybraným kandidátem. 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu nepostačuje ve volební místnosti 
prokázat svou totožnost např. zápisem o této skutečnosti od policejního orgánu, neboť takový 
dokument nemá status veřejné listiny. 
V takovém případě je svou totožnost možné prokázat platným cestovním pasem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude 
mu hlasování umožněno. 
 
Poté co volič obdrží úřední obálku, odejde do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. Může se jednat 
o plentu, zástěnu, či jakýkoliv jiný prostor, jenž zajišťuje tajnost hlasování. Hlasovací lístek následně 
musí volič vložit do úřední obálky. 
Za plentou, tedy v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, musí být volič sám, neboť platí zásada 
tajnosti hlasování. Z tohoto pravidla existuje výjimka:  

 voliči, kteří mají zdravotní vadu, kvůli které nemůžou upravit hlasovací lístek sami. 
Těmto voličům může při hlasování pomoci jiný volič, ovšem ne člen okrskové volební komise. 
 



Volič hlasuje tak, že vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento HLASOVACÍ LÍSTEK SE NIJAK 
NEUPRAVUJE! 
 
Pokud volič vhodí do schránky více než jeden hlasovací lístek, nebo naopak pouze prázdnou úřední 
obálku, nebo např. hlasovací lístek v jiné než úřední obálce, nebo jakkoliv upravený hlasovací lístek, 
nelze takový hlas započítat. Voliči, který se neodebere do prostoru určeného pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 
 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování. Po návratu do volební místnosti učiní záznam do výpisu ze stálého 
seznamu nebo zvláštního seznamu. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky 
hlasovat. 
 
HLASOVÁNÍ MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST 
Obyvatelům DPS Kašperské Hory bude umožněno hlasovat přímo v DPS, kdy je zástupci okrskové 
volební komise navštíví s přenosnou volební schránkou v sobotu 14. ledna 2023 v době od 10 do 
12 hodin. Hlasování bude probíhat ve společenské místnosti DPS. 
 
Pokud některý z voličů (mimo obyvatele DPS), který chce v nadcházejících komunálních volbách 
hlasovat, nemůže ze zdravotních důvodů (zdravotní důvody, např. snížená mobilita) navštívit volební 
místnost na radnici, je třeba, aby před prvním dnem voleb kontaktoval tajemnici úřadu na tel. 
376 503 424, 720 136 744, případně e-mailem na adrese tajemnik@kasphory.cz  se žádostí 
o návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou schránkou a nahlásil potřebné údaje 
a adresu, na kterou se mají zástupci komise dostavit.  
 
Předpokládá se, že zástupci komise budou případné vyžádané a dohodnuté návštěvy voličů mimo DPS 
realizovat v průběhu obou dnů voleb. S voliči, za kterými bude komise vyjíždět, bude předběžně 
domluven konkrétní čas. 
 
Volič může uplatnit svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky  ve dnech voleb také 
přímo u volební komise, je třeba ale takový požadavek uplatnit tak, aby mohl být proveden v době 
stanovené zákonem k hlasování (tzn. je třeba vzít v úvahu potřebný dojezdový čas). 
 
Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče 
předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu 
byly doručeny přede dnem voleb). I při hlasování do přenosné volební schránky dbají členové okrskové 
volební komise o zachování tajnosti hlasování. 
 
Volič hlasuje tak, že vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek a úřední obálku s hlasovacím lístkem do 
přenosné volební schránky. Tento HLASOVACÍ LÍSTEK SE NIJAK NEUPRAVUJE! 
 
CO SI PŘIPRAVIT pro hlasování mimo volební místnost: 

 platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, …), kterým se prokazuje mj. i státní 
občanství; 

 hlasovací lístek s vybraným kandidátem. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
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Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu nepostačuje prokázat svou totožnost 
např. zápisem o této skutečnosti od policejního orgánu, neboť takový dokument nemá status veřejné 
listiny. V takovém případě je svou totožnost možné prokázat platným cestovním pasem. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování 
umožněno. 
 
ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLBY 
Obsah přenosné volební schránky je ve fázi zjišťování výsledků voleb promíchán s obsahem volební 
schránky z volební místnosti. 
 
Průběh, hlasování a sčítání volebních hlasů bude zajišťovat pětičlenná okrsková volební komise 
jmenovaná starostou města (předseda, místopředseda, zapisovatel, 2 další členové komise), v souladu 
se zněním zákona).  
 
Převzetí, ověření a potvrzení správnosti odevzdaných provádí pověřený pracovník českého 
statistického úřadu, který je v den sčítání hlasů (tj. druhý den voleb) přítomen na přebíracím  místě – 
na radnici v Kašperských Horách.  
 
 
Vyhlášení výsledku volby prezidenta po prvním kole volby prezidenta 
Podle zjištěných výsledků Státní volební komise: 
a) v případě, že byl prezident republiky zvolen v prvním kole, vyhlásí a předá celkový výsledek volby 
prezidenta (§ 57), nebo 
b) vyhlásí výsledek volby prezidenta za první kolo volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební 
komise o výsledku volby prezidenta na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby. 
 
           


