VOLBA prezidenta České republiky na území České republiky
- informace o způsobu hlasování
Volba prezidenta ČR se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu
12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013,
dosáhl věku 18 let. Voliči jsou o době a místě konání volby prezidenta České republiky v obci informováni oznámením starosty.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 8. ledna 2013. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební
místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola
volby prezidenta České republiky.
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se
na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni
tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se
umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa. Při rovnosti
odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho
pouze jeden kandidát.Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů
oprávněných voličů.Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve
volební místnosti.

Hlasování na voličský průkaz
Již dnes lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu.
Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.
Žádost lze podat:
1) - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta,
tj. do 4. ledna 2013.
2) - osobně lze o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 9. ledna 2013 do 16. hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území ČR do
vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech
volby prezidenta poté, co jej okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Při
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako
obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský
průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době
mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před
prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16.00 hodin.
Možnosti občana při pobytu ve zdravotnickém zařízení
Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo
ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči 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 prezidenta republiky), rovněž uplatnit své
aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, a to zda
půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.
V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení i v době volby prezidenta České
republiky v roce 2013, osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě
kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem
dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá
okrsková volební komise před hlasováním.

V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny volby prezidenta bude nacházet (např. předpokládaná
hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České
republiky.
Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve
stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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 nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit
hlasování.
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