Metodika k distribuci, evidenci, skladování a k dalším pravidlům
zacházení s voličským průkazem od 1. 1. 2014
Institut voličských průkazů na území České republiky je využíván pro obě kola
volby prezidenta České republiky a voleb do Senátu Parlamentu České republiky
(dále jen „Senát“) a pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(dále jen „Poslanecká sněmovna“), do Evropského parlamentu, a do zastupitelstev
krajů.
Podle současné právní úpravy volebních zákonů (§ 33 zákona č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 26a zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů), může každý volič, který nebude moci nebo nehodlá
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní
úřad o vydání voličského průkazu. Obecní úřad voličský průkaz vydá a poznamená
tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu pro okrskovou volební
komisi.
Obdobně jako obecní úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad
pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, a to v případě volby
prezidenta, voleb do Poslanecké sněmovny, voleb do Senátu a voleb do Evropského
parlamentu.
Vzor tiskopisu voličského průkazu byl podle dosavadní úpravy pro každé volby
upraven v příslušné prováděcí vyhlášce (vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, vyhláška č. 233/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb.
a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů [dále jen „vyhláška
č. 233/2000 Sb.“], vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Z důvodu dlouhodobé konfrontace s požadavkem na zajištění odpovídajících
bezpečnostních prvků na voličských průkazech zabraňujících případnému padělání,
Ministerstvo vnitra vypracovalo vyhlášku č. 452/2013, kterou se mění vyhlášky
Ministerstva vnitra provádějící volební zákony; jednou z úprav je zavedení nového
tiskopisu voličského průkazu, který bude svou povahou přísně zúčtovatelným
tiskopisem s ochrannými prvky. Voličský průkaz bude nově jednotný
pro všechny druhy voleb (s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které
se voličský průkaz nevydává). Vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 2 vzor tiskopisu 1
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prováděcí vyhlášky č. 233/2000 Sb. Pro ostatní druhy voleb byly prováděcí vyhlášky
odpovídajícím způsobem novelizovány a obsahují na jednotný vzor tiskopisu pouze
příslušný odkaz.
Upozorňujeme, že novelou nedošlo k žádné změně v souvislosti s formálními
požadavky na vydávání voličského průkazu nebo v souvislosti s oprávněním,
kde může volič s voličským průkazem v jednotlivých volbách hlasovat.
Tisk voličských průkazů
Tisk nově navrhovaného přísně zúčtovatelného tiskopisu voličského průkazu
s ochrannými prvky bude zabezpečovat Tiskárna Ministerstva vnitra na adrese
Bartůňkova 1159/4, 149 00 Praha-Chodov (www.tmv.cz).
Voličský průkaz bude tištěn na speciální papír, jedinečný pro tiskopisy
a doklady Ministerstva vnitra, opatřený ochrannými prvky a zvoleným vodoznakem.
Tiskopis voličského průkazu tak bude tištěn na ceninovém papíru s plnou chemickou
ochranou a s vlastním individuálním, jedinečným a nezaměnitelným průkazným
vodoznakem tvořeným malým státním znakem a lipovými listy.
Číslování voličských průkazů
S ohledem na povahu tiskopisu voličského průkazu jako přísně
zúčtovatelného tiskopisu se zavádí i pravidla pro jeho číslování. Každá série
tiskopisů bude označena písmenem a jednotlivé tiskopisy v rámci každé série budou
mít šestimístné číslo počínaje číslem 000001 a konče číslem 999999; až se takto
vyčerpají čísla jedné série (A999999), bude následovat další série označená dalším
písmenem v abecedním pořadí (B000001). Každý jednotlivý tiskopis tak bude mít své
unikátní číslo, které umožňuje evidenci tiskopisů voličských průkazů.
Objednávání a distribuce voličských průkazů
Poprvé budou nové tiskopisy voličských průkazů použity v souvislosti
s volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu tohoto roku. V této
souvislosti bude první objednávka tiskopisů spojena s objednávkou na ostatní
volební dokumentaci pro volby do Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že se
jedná o jednotný tiskopis voličského průkazu (pro všechny druhy voleb, kde to právní
úprava umožňuje) a není potřebné činit objednávku tiskopisu pro každé volby zvlášť,
doporučujeme, aby obecní úřady podle místních podmínek učinily při této příležitosti
větší objednávku tak, aby byly s rezervou pokryty všechny žádosti o vydání
voličského průkazu jak pro volby do Evropského parlamentu, tak i pro volby do 1/3
Senátu na podzim 2014. Distribuce bude zabezpečena společností Moraviapress,
a.s. spolu s volebními materiály k volbám do Evropského parlamentu a bude probíhat
jako distribuce ostatních volebních materiálů (tj. do 48 dnů přede dnem voleb
do Evropského parlamentu, tj. koncem března 2014).
Další objednávky budou činit obecní úřady individuálně dle potřeby
přímo u Tiskárny Ministerstva vnitra.
Povaha voličského průkazu jako přísně zúčtovatelného tiskopisu, vede k tomu,
že při distribuci formou osobního předání bude nutné vyhotovit protokol o předaných
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a převzatých tiskopisech a všechny volební orgány, které budou s těmito tiskopisy
nakládat, o nich povedou evidenci. Formální podoba protokolu ani evidence není
vyhláškou stanovena; při distribuci je třeba na protokolu uvést unikátní čísla
tiskopisů, resp. interval těchto unikátních čísel, které byly předány a převzaty (např.
A000350 – A002350), kdy, kde a kým došlo k předání a převzetí s tím, že protokol
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá předávající a druhý
ten, kdo tiskopisy převzal, a budou na nich uvedeny podpisy těchto osob. Bude-li
distribuce zajišťována zasláním poštou, bude si volební orgán zajišťující distribuci
ukládat doklad o doručení (doručenku).
Evidence voličských průkazů
Na základě § 8 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb., § 5 odst. 3 vyhlášky
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta
republiky, § 7 odst. 4 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, § 11 odst. 4 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, si obecní úřad a zastupitelský úřad
vede přehled o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených
tiskopisech voličského průkazu; poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského
průkazu protokolárně zničí.
Evidenci o tiskopisech voličského průkazu si proto povede Tiskárna
Ministerstva vnitra, obecní úřad, zastupitelský úřad a pro první návoz pověřený
obecní úřad a společnost Moraviapress, a.s. Z evidence tiskopisů voličského průkazu
u Ministerstva vnitra musí být zřejmé, které tiskopisy byly vyrobeny (jejich unikátní
čísla) a které, kdy a komu byly distribuovány, což bude podložené protokolem
o převzetí nebo doručenkou (pokud se zasílá poštou). Pro první distribuci se
u pověřeného obecního úřadu bude evidovat, které tiskopisy voličského průkazu
(jejich unikátní čísla) v rámci distribuce obdržel a které tiskopisy, kdy a kterému
obecnímu úřadu dále distribuoval, což bude opět podloženo protokolem o převzetí
nebo doručenkou. Každý obecní úřad si pak povede evidenci o tiskopisech
voličského průkazu, které obdržel v rámci distribuce a dále pak na základě vlastní
objednávky, a které vydal voličům. Evidence může být vedena papírově, např.
formou knihy, nebo i prostředky výpočetní techniky. Vydání voličského průkazu
voliči se promítne nejen do evidence tiskopisů voličského průkazu,
ale i do poznámky ve stálém seznamu voličů. Konkrétní voličský průkaz musí
být vždy dohledatelný podle svého unikátního čísla.
Vyplňování voličského průkazu
Podle nové právní úpravy je vzor tiskopisu voličského průkazu upraven
jednotně, tak aby mohl být tiskopis využit pro všechny volby, kde to právní úprava
umožňuje. Vzhledem k tomu bude muset obecní úřad (konkrétně osoba pověřená
agendou vydávání voličských průkazů) do tiskopisu nově vyznačit, pro které volby,
případně pro které kolo voleb, je voličský průkaz vydáván a to tak, že do příslušného
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rámečku u druhu voleb udělá křížek. Upozorňujeme, že bude-li volič požadovat
vydání voličského průkazu pro první i druhé kolo volby prezidenta nebo voleb
do Senátu, je třeba takovému voliči vydat dva voličské průkazy. Pokud volič
v žádosti o voličský průkaz výslovně neuvede, že žádá voličský průkaz pouze pro
1. nebo pouze pro 2. kolo volby (voleb), vydá mu obecní úřad automaticky voličské
průkazy dva (tj. jeden pro 1. kolo a druhý pro 2. kolo). I v případě, že by volič vydaný
voličský průkaz pro některé kolo nevyužil, může po jeho odevzdání okrskové volební
komisi hlasovat v místě svého trvalého pobytu poté, co okrsková volební komise
voličský průkaz přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů a poznámku o vydání
voličského průkazu v tomto výpise zruší. Naopak by volič nemusel z časového
důvodu stihnout vyřídit si voličský průkaz pro další kolo voleb, pokud o něj
nedopatřením nepožádal.
Půjde-li o voličský průkaz pro volby do Senátu, uvede se na tiskopisu rovněž
číslo volebního obvodu, pro který se voličský průkaz vydává. To usnadní práci
okrskovým volebním komisím, které doposud musely prověřovat, zda volič, který
se při volbách do Senátu dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
má trvalý pobyt na území volebního obvodu, ve kterém chce na voličský průkaz
hlasovat. Zastupitelské úřady při vydávání voličských průkazů pro volby do Senátu
nebudou údaj o čísle volebního obvodu vyplňovat, a to z důvodu, že tento volič může
hlasovat v kterémkoli volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby
do Senátu vyhlášeny.
V případě vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů, vepíše
obecní úřad na tiskopis název kraje, pro který se na základě trvalého pobytu voliče
voličský průkaz vydává. Tím se, obdobně jako v případě voličského průkazu
pro volby do Senátu, usnadní práce okrskovým volebním komisím, které nebudou
muset prověřovat, zda má volič trvalý pobyt v kraji, ve kterém chce na voličský
průkaz hlasovat.
Tiskopis je ve formátu A6, na jehož druhé straně je vytištěno poučení
pro voliče o tom, kde mohou s voličským průkazem hlasovat v závislosti na druhu
voleb. Pro ilustraci zasíláme v příloze č. 2 vyplněný vzor tiskopisu pro nadcházející
volby do Evropského parlamentu.
Nakládání s voličskými průkazy
Všechny volební orgány, které s tiskopisy voličského průkazu nakládají,
odpovídají za jejich řádné uskladnění a zabezpečení proti ztrátě nebo odcizení
a možnosti zneužití. Nevyplněné tiskopisy voličského průkazu nelze opatřit předem
razítkem vydávajícího úřadu.
V případě, že některý tiskopis voličského průkazu bude poškozen nebo
znehodnocen (např. při vyplňování), je třeba v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jej protokolárně podle vlastního skartačního řízení zničit a poznamenat to
v evidenci. Ztráta nebo odcizení nevyplněného tiskopisu voličského průkazu
se bez zbytečného odkladu oznámí Policii České republiky a prostřednictvím
krajských úřadů příslušným okrskovým volebním komisím.
4

