Zasílání voličských průkazů obecními úřady na zastupitelské a konzulární úřady
České republiky cestou Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí opětovně dohodlo s Ministerstvem vnitra postup
při zasílání voličských průkazů obecními úřady na zastupitelské a konzulární úřady
České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními
konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“), voličům – občanům České
republiky cestou Ministerstva zahraničních věcí.
Pokud volič ve své žádosti o vydání voličského průkazu požádá o jeho zaslání
na zastupitelský úřad, kde hodlá hlasovat, bude obecní úřad postupovat při zasílání
voličského průkazu tomuto úřadu následujícím způsobem:
1/ Voličské průkazy zasílejte v obálce na adresu:
Ministerstvo zahraničních věcí
zahraniční výpravna
VOLBY - URGENTNÍ
pro ZÚ (GK) ...místo úřadu (např. Lvov, Berlín atd.)
Loretánské náměstí 5
11800 Praha 1
2/ Každý jednotlivý voličský průkaz vložte do obálky – „doporučeně do vlastních
rukou jen adresátovi“ (s červeným pruhem), na které budou uvedeny následující
údaje:
1/
odesílající obecní úřad (magistrát) s plnou adresou
2/
jméno a příjmení žadatele, popř. č.j. obecního úřadu
3/
slovy "voličský průkaz"
4/
zastupitelský úřad ČR, na který je VP zasílán
..............................................................................................................
5/
při přijetí žadatel potvrdí svým podpisem, že VP obdržel
viz příklad vyplnění

Obálka s voličským průkazem bude po doručení na zastupitelský úřad otevřena
před žadatelem a voličský průkaz mu bude proti podpisu na „potvrzení převzetí
zásilky“ předán. Podepsaná dodejka bude následně vrácena na MZV, které ji zašle
zpět odesílateli na uvedenou adresu.
3/ Bude-li více voličských průkazů na jeden zastupitelský úřad, průkazy
v obálkách „doručenka jen do vlastních rukou adresáta“ vložte vždy do jedné
sběrné obálky a na ní uveďte, kam mají být zaslány. Na jeden zastupitelský úřad
jedna obálka:
např: pro GK Lvov, ZÚ Berlín atd.
4/ Bude-li zásilce přiděleno vaše číslo jednací, uveďte jej v levém horním rohu obálky
s uvedením místa úřadu.
5/ Zasílejte na MZV vždy doporučeně.
6/ Pokud bude zásilka doručena na MZV méně než 7 dnů před volbami, nelze na
zámořské destinace zaručit včasné doručení. Dále pak zásilky do Ruska a Číny

procházejí zdlouhavým celním řízením, které trvá až 10 dnů, proto zasílejte voličské
průkazy co nejdříve.
7/ Jakékoliv dotazy ohledně zasílání voličských průkazů směrujte na tel: 224183173
(Hanuš, Kvintus).
8/ Všechny zásilky budou odesílány na příslušné ZÚ (GK) společností DHL, tedy
nejrychlejší možnou cestou. Pokud MZV obdrží voličský průkaz pozdě (viz bod 6),
není možné je doručit do začátku řádných voleb.
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