
ZPRÁVA O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 

 
Odbor MM:  odbor vnitřních věcí 
Č.j.   998/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) Prostřednictvím kterého provozovatele poštovních služeb a prostřednictvím jaké 

služby tohoto provozovatele poštovních služeb doručoval Váš úřad voličské 
průkazy vydané 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.)? Pakliže je tímto provozovatelem České pošta, 
s. p., prosíme zejména o sdělení, zda se zásilky odesílaly ekonomicky, prioritně 
(D+1) nebo jiným způsobem (např. EMS). 

 
Magistrát města Karlovy Vary odesílal voličské průkazy pro I. kolo volby prezidenta 
republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 žadatelům prostřednictvím České pošty 
s.p. v ekonomickém režimu. 

 
2) Zajistil Váš úřad vhodným způsobem výběr provozovatele poštovních služeb a ním 

nabízené poštovní služby, aby voličské průkazy uvedené ve třetí otázce, o které 
si žadatelé požádali poslední den lhůty pro žádost o jejich vydání, byly těmto 
žadatelům doručeny nejpozději 13. ledna 2023? 

 
Ano, zajistil. Všichni voliči, jejichž žádost o vydání voličského průkazu pro I. kolo volby 
prezidenta republiky byla Magistrátu města Karlovy Vary doručena poštou nebo datovou 
schránkou poslední den lhůty, tj. 6.1.2023, byli nejpozději dne 11.1.2023 vyrozuměni 
poštovním doručovatelem o uložení zásilky, takže si ji mohli před zahájením hlasování 
vyzvednout. 
 
Poznámka: V dotazu č. 2) je odkazováno na třetí otázku, která však v žádosti uvedena  
není. Z tohoto důvodu není připojena odpověď na otázku č. 3). 


