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ZPRÁVA O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 

 
Odbor MM:  odbor vnitřních věcí 
Č.j.   997/OVV/23                         
Vyřizuje:  Ing. Věra Ježková 
Telefon:  353 151 250     Karlovy Vary dne 26.01.2023 
 
 
 
Žádost podána dne: 16.01.2023 
 
 
 
Předmět žádosti:  Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o voličských 

průkazech vydaných pro I. kolo volby prezidenta republiky konané 
ve dnech 13. a 14. ledna 2023  

 
 
 
 
Žádost byla vyřízena dne:   26.01.2023 
 
Informace byla poskytnuta dne:  26.01.2023 e-mailem a do datové schránky žadatele 
 
 
 
 
Stručné odůvodnění: 
Žadateli byly zaslány odpovědi na tyto dotazy: 
 
 
1) Kolik voličských průkazů vydaných podle § 33 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. 

opravňujících jejich žadatele volit prezidenta republiky v prvním kole voleb 
konaném ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (vyhlášené na základě rozhodnutí předsedy 
senátu Parlamentu České republiky č. 207/2022 Sb.), si jejich žadatelé 
u provozovatele poštovní služby nevyzvedlo před zahájením prvního kola 
prezidentských voleb, tedy ke dni 13.1.2023? Odpověď na tuto otázku prosím 
poskytněte ke dni vyhotovení odpovědi na tuto žádost. 
 
Zásilku s voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky si před zahájením 
hlasování, tedy ke dni 13.01.2023, nevyzvedlo celkem 15 voličů (z důvodu: adresát 
neznámý, adresát se odstěhoval, případně volič nereagoval na výzvu k vyzvednutí 
zásilky uloženou provozovatelem poštovních služeb).   

 
2) Pouze za předpokladu, že na předchozí otázku není možné odpovědět, prosím 

o sdělení, kolik dodejek od dopisů, jimiž byly zasílány voličské průkazy uvedené 
v předchozí otázce, se Vám ke dni vyhotovení odpovědi na tuto žádost nevrátilo? 
Bez odpovědi.  
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3) Pouze za předpokladu, že je možné poskytnout odpověď na tuto otázku, prosím 
o sdělení, kolik žadatelů o voličský průkaz uvedených ve třetí otázce, si voličský 
průkaz nemohlo vyzvednout před zahájením prvního kola prezidentských voleb, 
tedy ke dni 13.1.2023, protože poštovní zásilka nebyla dodána na výdejní 
provozovnu provozovatele poštovních služeb. Odpověď na tuto otázku prosím 
poskytněte ke dni vyhotovení odpovědi na tuto žádost. 
 
 
Jeden žadatel o voličský průkaz si nemohl vyzvednout zásilku před zahájením I. kola 
volby prezidenta republiky, jelikož byla dodána na výdejní provozovnu poštovních služeb 
opožděně. V tomto případě byla žádost o vydání voličského průkazu doručena 
Magistrátu města Karlovy Vary dne 05.01.2023, zásilka s voličským průkazem byla 
předána k poštovní přepravě dne 06.01.2023 a uložena na poště dne 16.01.2023). 

 
 


