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II. kolo volby prezidenta republiky 25. a 26.1.2013 - informování voličů, voliči zbavení
způsobilosti k právním úkonům

I. Informování voličů

Podle ustanovení § 34 odst. 1 písmo b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně

některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), po vyhlášení výsledku I. kola volby prezidenta,

pokud se II. kolo volby prezidenta má konat, je starosta obce povinen zveřejnit na úřední desce úřadu

informace pro voliče o době a místě konání druhého kola. Zároveň je vhodné informovat voliče, že

v případě konání II. kola volby prezidenta nebudou hlasovací lístky voličům roznášeny na adresu trvalého

pobytu, ale volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta až ve volební místnosti. Protože Krajský

úřad Jihomoravského kraje již zaznamenal dotazy voličů, které se týkaly nedodání hlasovacích lístků do

domácností, žádáme o zabezpečení dostatečné informovanosti voličů ve správním obvodu Vaší obce,

týkající se konání II. kola volby prezidenta, včetně informace o předání hlasovacích lístků ve volební

místnosti.

II.Započítávání voličů, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům do celkového počtu voličů

Na základě mnoha dotazů uvádíme, že podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky je

voličem státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Obdobně ve II. kole volby prezidenta může volit občan, který alespoň druhý den konání II. kola volby

prezidenta dosáhl věku 18 let. V odst. 2 citovaného ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky je jako

jedna z překážek výkonu volebního práva uvedena zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Na základě výše uvedeného je proto na voliče, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, třeba

pohlížet jako na voliče s překážkou ve výkonu volebního práva. Proto by tito voliči měli figurovat ve stálém

seznamu voličů (i ve výpisu z tohoto seznamu) a v poznámce by měla být poznačena překážka ve výkonu

volebního práva. Tito voliči se, dle názoru Českého statistického úřadu, do celkového počtu voličů
započítávají.
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