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Informace o době, místě a průběhu 
konání volby prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební okrsky
Rozpis jednotlivých volebních okrsků podle 

domů najdete na úřední desce Magistrátu města 
Jihlavy v prostorách ul. Hluboká, na internetové 
úřední desce magistrátu htt p://www.jihlava.cz/
uredni-deska/2/p1=49357 nebo na stránkách 
jihlavského magistrátu v sekci volby htt p://www.
jihlava.cz/volby/ds-54323, a to od 27. prosince 
2012.

Prokázání totožnosti
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem) nebo platným občanským 
průkazem České republiky. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno. Vzory platných do-
kladů naleznete na htt p://www.jihlava.cz/volby/
ds-54323

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky budou voliči dodány 3 dny pře-

de dnem konání voleb. V den volby prezidenta 
republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

Voliči s trvalým pobytem 
Masarykovo nám. 97/1

Voliči s trvalým pobytem Masarykovo nám. 
97/1, Jihlava (úřední adresa) volí ve volebním 
okrsku č. 21 - volební místnost Oblastní charity 
Jihlava, Joštova 3/3. Vzhledem k nemožnosti do-
ručení hlasovacích lístků si občané s úřední adre-
sou mohou vyzvednout hlasovací lístky od 2. led-
na 2013 na informačním centru Magistrátu města 
Jihlavy v ul. Hluboká nebo ve vchodu z Masary-
kova nám.  

Voličům, kteří mají zaregistrovanou doručovací 
adresu, zašleme hlasovací lístky poštou. 

Vyřízení voličského průkazu
V případě, že volič se ve dnech voleb nebude 

nacházet v místě svého trvalého pobytu (např. 
předpokládaná dovolená, studium apod.), se je-

ví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, 
na který volič může volit v jakékoliv volební míst-
nosti na území České republiky nebo v jakémko-
li volebním okrsku v zahraničí. Bližší informace 
o možnosti vydání voličském průkazu Vám podá 
pracoviště evidence obyvatel, Masarykovo nám. 
97/1, Jihlava, kancelář č. 12, II. patro, e-mail: ma-
rie.jirova@jihlava-city.cz, tel. 567 167 238, nebo 
je naleznete na odkazu  htt p://www.jihlava.cz/
volby/ds-54323

Pobyt ve zdravotnickém zařízení 
či v zařízení sociálních služeb apod. 

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zaříze-
ní sociálních služeb, školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve 
školském zařízení pro preventivně výchovnou pé-
či nebo v jiném obdobném zařízení v obci může 
oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezi-
denta republiky), rovněž uplatnit své aktivní vo-
lební právo. V tomto případě má volič tři možnos-
ti, a to: 

· Volič má místo trvalého pobytu ve stejném vo-
lebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení

V tomto případě lze využít ustanovení § 41 odst. 
8 zákona o volbě prezidenta republiky, na zákla-
dě kterého volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů obecní úřad nebo 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k 
voliči dva své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

· Volič má místo trvalého pobytu v jiném voleb-
ním okrsku než nemocnice či podobná zařízení 

V případě, že volič neví, kde se přesně ve dny 
volby prezidenta bude nacházet (např. předpo-
kládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější 
vyřízení voličského průkazu, na který volič může 
volit v jakékoliv volební místnosti na území České 
republiky. Bližší informace o voličském průkazu 
Vám podá pracoviště evidence obyvatel, Masary-
kovo nám. 97/1, Jihlava, kancelář č. 12, II. patro, 

e-mail: marie.jirova@jihlava-city.cz, tel. 567 167 
238 nebo je naleznete na odkazu  htt p://www.jih-
lava.cz/volby/ds-54323

· Zapsání do zvláštního seznamu voličů 
Volič v případě pobytu ve zdravotnickém zaří-

zení či v zařízení sociálních služeb apod. požádá 
o zapsání do zvláštního seznamu voličů. V tomto 
případě musí kontaktovat pověřeného pracovníka 
tohoto zařízení. 

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mi-
mo území volebního okrsku, kde má volič trva-
lý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. ode dne 9. ledna 2013, v případě druhého 
kola volby 21. ledna 2013, od 16.00 hodin, je 
tato skutečnost považována za faktickou pře-
kážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném 
zdravotnickém zařízení a není zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo 
nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice ne-
bo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování.

Zvolení prezidenta
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě pre-

zidenta České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) je 
prezidentem zvolen ten kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili 
a odevzdali platný hlas. 

Konání druhého kola volby prezidenta
Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, 

že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, 
aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 
dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O 
případném konání druhého kola volby prezidenta 
budou voliči po skončení prvního kola volby pre-
zidenta informováni zveřejněním nové informace 
na úřední desce Magistrátu města Jihlavy. Hlaso-
vací lístky se v tomto případě voličům nedoručují 
a budou k dispozici až ve volební místnosti v dny 
II. kola volby prezidenta.


