
 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749  
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Oddělení ostatních správních činností  
Žižkova 1882/57, 586 01  Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 183, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
 

Informace pro voliče – prokazování totožnosti a státního občanství ve volebních místnostech 
Obchodní podmínky pro doručování hlasovacích lístků voličům prostřednictvím České pošty  
 
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost voliče po příchodu  
do volební místnosti prokázat totožnost a státní občanství buď platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem nebo platným 
občanským průkazem.  

Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který 
neumožňuje vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti 1 měsíc pro účely výkonu volebního práva.  

Z tohoto důvodu je nanejvýš vhodné, aby voliči ověřili, zda před konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky (8. a 9. října 2021), nedojde ke skončení platnosti 
občanského průkazu a pokud zjistí, že občanský průkaz je již neplatný nebo platnosti do dne 
voleb pozbude, aby v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) 
požádali kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání nového občanského 
průkazu. Voliči, kteří budou ve dnech voleb držiteli platného cestovního dokladu, mohou 
totožnost a státní občanství prokázat tímto dokladem. Jinými doklady nelze totožnost ani státní 
občanství prokázat. V případě, kdy volič neprokáže totožnost a státní občanství České republiky, 
nebude mu umožněno hlasování.  

Doporučujeme, aby výše uvedené informace obecní úřady zveřejnily v oznámení o době a místě 
konání voleb.  

Krajský úřad dále upozorňuje, že nová právní úprava na úseku občanských průkazů mimo jiné 
změnila důvody pro ukončení platnosti občanského průkazu. Platnost občanského průkazu 
končí 45 dnů ode dne: 
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- ohlášení změny místa trvalého pobytu, 
- nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení, 
- nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu,  
- změny pohlaví. 

V případě, kdy je v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu, skončí platnost 
občanského průkazu uplynutím 45 dnů ode dne 
- uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, 
- úmrtí manžela nebo partnera, nebo 
- nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného 

partnerství.  

Členové okrskových volebních komisí budou s problematikou prokazování totožnosti a státního 
občanství obeznámeni na školeních. V případě pochybností o tom, zda občanský průkaz 
předkládaný voličem, je platný či nikoliv, se ve volebních dnech budou moci členové okrskových 
volebních komisí obracet na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který nahlédnutím  
do registru obyvatel údaje ověří (§ 21 zákona č. 111/2009 Sb.). 

 

Obchodní podmínky pro doručování hlasovacích lístků voličům prostřednictvím České 
pošty 

V příloze Vám zasíláme k případnému využití přípis Ministerstva vnitra ČR obsahující informaci 
o upřesnění termínů spojených s doručováním hlasovacích lístků prostřednictvím České pošty, 
s. p., Obchodní podmínky pro zásilky s obsahem hlasovacích lístků spolu s objednávkou dodání 
hlasovacích lístků.  

 

S pozdravem  

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. David Marek 
vedoucí oddělení ostatních správních činností  
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