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Lhůty a úkoly  
vyplývající ze zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech  

hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023  
(dále jen „zákon“) 

 

I. kolo volby prezidenta 

lhůta úkol 

nejpozději 
15 dnů před 
prvním 
dnem volby 

29. 12. 2022 

(čtvrtek) 

Předseda Senátu vyhlásí dny konání hlasování zvláštním 
způsobem hlasování před prvním dnem volby prezidenta 
podle tohoto zákona. Pro vyhlášení dnů konání hlasování 
zvláštním způsobem neplatí lhůta stanovená 
pro vyhlášení volby prezidenta podle volebního zákona 
(§ 27 odst. 10 zákona). 

nejpozději 
15 dnů před 
prvním 
dnem volby 

29. 12. 2022 

(čtvrtek) 

 

neprodleně 
poté 

Krajský úřad zveřejní na svých internetových stránkách 
informaci o umístění volebních stanovišť pro drive-in 
hlasování a tuto informaci poskytne Ministerstvu vnitra 
a obecním úřadům ve svém správním obvodu 
(§ 8 odst. 3 zákona).  

Obecní úřad neprodleně zveřejní tuto informaci na úřední 
desce, popřípadě i způsobem v místě obvyklým. 

nejpozději 
10 dnů před 
prvním 
dnem volby 

3. 1. 2023 

(úterý) 

 

neprodleně 
poté 

Krajský úřad zveřejní na svých internetových stránkách 
telefonní číslo, na kterém lze žádat o hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky a tuto informaci poskytne 
obecním úřadům ve svém správním obvodu 
(§ 16 odst. 2 zákona). 

Obecní úřad neprodleně zveřejní tuto informaci na úřední 
desce, popřípadě i způsobem v místě obvyklým. 

nejpozději 
4 dny před 
prvním 
dnem volby 

9. 1. 2023 

(pondělí) 

Obecní úřad obce, ve které se koná místní referendum, 
předá krajskému úřadu úřední obálky a hlasovací lístky 
pro hlasování v místním referendu (§ 25 odst. 3). 

nejpozději 
3 dny před 
prvním 
dnem volby 

do 10. 1. 2023 

do 16.00 hodin 
(úterý) 

Krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad 
o pobytových zařízeních na území kraje, která budou 
v době volby prezidenta uzavřena (§ 12 odst. 1 zákona). 

2. den před 
prvním 
dnem volby 

11. 1. 2023 

od 8.00 hodin 
do 17.00 hodin 

(středa) 

Probíhá hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in 
hlasování (§ 9 odst. 1 zákona). 

Po jeho ukončení předá komise pro hlasování 
krajskému úřadu k uschování zapečetěnou volební 
schránku. O předání vyhotoví komise pro hlasování 
a krajský úřad protokol (§ 21 odst. 1 zákona).  

den před 
prvním 
dnem volby 

12. 1. 2023 
do 14.00 hodin 

(čtvrtek) 

Krajský úřad předá obecním úřadům příslušným podle 
místa trvalého pobytu voliče údaje o voličích, 
kteří hlasovali u volebního stanoviště 
(§ 20 odst. 1 zákona). 
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den před 
prvním 
dnem volby 

12. 1. 2023 
do 20.00 hodin 

(čtvrtek) 

Lhůta pro telefonické žádosti voličů u krajského úřadu o 
hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 
(§ 16 odst. 1 zákona). 

den před 
prvním 
dnem volby 
a první den 
volby 

12. 1. 2023 
od 8.00 hodin 
do 22.00 hodin 
a 

13. 1. 2023 od 
8.00 hodin do 
18.00 hodin 

(čtvrtek – 
pátek) 

Probíhá hlasování při uzavřených pobytových zařízeních 
(§ 13 odst. 1 zákona). 

Po jeho ukončení, a to i mezi jednotlivými dny hlasování, 
předá komise pro hlasování krajskému úřadu 
k uschování zapečetěnou volební schránku. O předání 
vyhotoví komise pro hlasování a krajský úřad protokol 
(§ 21 odst. 1). 

první den 
volby 

13. 1. 2023 
do 10.00 hodin 

(pátek) 

Krajský úřad předá obecním úřadům příslušným podle 
místa trvalého pobytu voliče údaje o voličích, 
kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební 
schránky (§ 20 odst. 2 zákona). 

první den 
volby 

13. 1. 2023 

do 10.00 hodin 

(pátek) 

Konec lhůty pro dodatečné nahlášení od krajské 
hygienické stanice o pobytových zařízeních na území 
kraje, která budou v době volby prezidenta uzavřena 
(§ 12 odst. 1 zákona). 

první den 
volby 

13. 1. 2023 
do 22.00 hodin 

(pátek) 

Krajský úřad předá obecním úřadům příslušným podle 
místa trvalého pobytu voliče údaje o voličích, kteří 
hlasovali při uzavřeném pobytovém zařízení 
(§ 20 odst. 3 zákona). 

dny volby 

13. 1. 2023 
od 8.00 hodin 
do 22.00 hodin 
a  

14. 1. 2023 od 
8.00 hodin do 
14.00 hodin 

(pátek - 
sobota) 

Probíhá hlasování voličů, kteří požádali o hlasování 
do zvláštní přenosné volební schránky 
(§ 17 odst. 1 zákona). 

 

Po jeho ukončení, a to i mezi jednotlivými dny hlasování, 
předá komise pro hlasování krajskému úřadu 
k uschování zapečetěnou volební schránku. O předání 
vyhotoví komise pro hlasování a krajský úřad protokol 
(§ 21 odst. 1). 

dny volby 

13. 1. 2023 – 
14. 1. 2023 
(pátek – 
sobota) 

Probíhá hlasování ve volebních místnostech v I. kole 
volby prezidenta republiky. 

po ukončení 
hlasování ve 
dnech volby 

14. 1. 2023 
nejdříve po 
14.00 hodině 

(sobota) 

Krajský úřad předá volební schránky a vytištěné 
seznamy oprávněných voličů sčítací komisi 
(§ 21 odst. 2 zákona). 

po ukončení 
hlasování ve 
dnech volby 

14. 1. 2023 
po 14.00 
hodině 
(sobota) 

Krajský úřad předá ve spolupráci s obecním úřadem 
obce, ve které se koná místní referendum, zvláštní 
hlasovací schránku a seznam oprávněných osob 
okrskové volební komisi, kterou určí starosta obce 
(§ 25 odst. 5 zákona).  
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II. kolo volby prezidenta 

lhůta úkol 

nejpozději 
15 dnů před 
prvním 
dnem volby 

12. 1. 2023 

(čtvrtek) 

 

neprodleně 
poté 

Krajský úřad zveřejní na svých internetových stránkách 
informaci o umístění volebních stanovišť pro drive-in 
hlasování a tuto informaci poskytne Ministerstvu vnitra 
a obecním úřadům ve svém správním obvodu 
(§ 8 odst. 3 zákona).  

Obecní úřad neprodleně zveřejní tuto informaci na úřední 
desce, popřípadě i způsobem v místě obvyklým. 

Tento úkol lze splnit již před I. kolem volby s platností pro 
obě kola. 

10 dnů před 
prvním 
dnem volby 

17. 1. 2023 

(úterý) 

Krajský úřad zveřejní na svých internetových stránkách 
telefonní číslo, na kterém lze žádat o hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky a tuto informaci poskytne 
obecním úřadům ve svém správním obvodu 
(§ 16 odst. 2 zákona). 

Tento úkol lze splnit již před I. kolem volby s platností pro 
obě kola. 

nejpozději 
4 dny před 
prvním 
dnem volby 

23. 1. 2023 

(pondělí) 

Obecní úřad obce, ve které se koná místní referendum, 
předá krajskému úřadu úřední obálky a hlasovací lístky 
pro hlasování v místním referendu (§ 25 odst. 3). 

nejpozději 
3 dny před 
prvním 
dnem volby 

24. 1. 2023 

do 16.00 hodin 

(úterý) 

Krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad 
o pobytových zařízeních na území kraje, která budou 
v době volby prezidenta uzavřena (§ 12 odst. 1 zákona). 

2. den před 
prvním 
dnem volby 

25. 1. 2023 

od 8.00 hodin 
do 17.00 hodin 

(středa) 

Probíhá hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in 
hlasování (§ 9 odst. 1 zákona). 

Po jeho ukončení předá komise pro hlasování 
krajskému úřadu k uschování zapečetěnou volební 
schránku. O předání vyhotoví komise pro hlasování 
a krajský úřad protokol (§ 21 odst. 1 zákona). 

den před 
prvním 
dnem volby 

26. 1. 2023 
do 14.00 hodin 

(čtvrtek) 

Krajský úřad předá obecním úřadům příslušným podle 
místa trvalého pobytu voliče údaje o voličích, 
kteří hlasovali u volebního stanoviště 
(§ 20 odst. 1 zákona). 

den před 
prvním 
dnem volby 

26. 1. 2023 
do 20.00 hodin 

(čtvrtek) 

Lhůta pro telefonické žádosti voličů u krajského úřadu o 
hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 
(§ 16 odst. 1 zákona). 

den před 
prvním 
dnem volby 
a prvním 
den volby 

26. 1. 2023 
od 8.00 hodin 
do 22.00 hodin 
a  

27. 1. 2023 od 
8.00 hodin do 
18.00 hodin 

(čtvrtek – 
pátek) 

Probíhá hlasování při uzavřených pobytových zařízeních 
(§ 13 odst. 1 zákona). 

Po jeho ukončení, a to i mezi jednotlivými dny hlasování, 
předá komise pro hlasování krajskému úřadu 
k uschování zapečetěnou volební schránku. O předání 
vyhotoví komise pro hlasování a krajský úřad protokol 
(§ 21 odst. 1). 
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první den 
volby 

27. 1. 2023 
do 10.00 hodin 

(pátek) 

Krajský úřad předá obecním úřadům příslušným podle 
místa trvalého pobytu voliče údaje o voličích, 
kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební 
schránky (§ 20 odst. 2 zákona). 

první den 
volby 

27. 1. 2023 

do 10.00 hodin 

(pátek) 

Konec lhůty pro dodatečné nahlášení od krajské 
hygienické stanice o pobytových zařízeních na území 
kraje, která budou v době volby prezidenta uzavřena 
(§ 12 odst. 1 zákona). 

první den 
volby 

27. 1. 2023 
do 22.00 hodin 

(pátek) 

Krajský úřad předá obecním úřadům příslušným podle 
místa trvalého pobytu voliče údaje o voličích, kteří 
hlasovali při uzavřeném pobytovém zařízení 
(§ 20 odst. 3 zákona). 

dny volby 

27. 1. 2023 
od 8.00 hodin 
do 22.00 hodin 
a  

28. 1. 2023 od 
8.00 hodin do 
14.00 hodin 

(pátek - 
sobota) 

Probíhá hlasování voličů, kteří požádali o hlasování 
do zvláštní přenosné volební schránky 
(§ 17 odst. 1 zákona). 

 

Po jeho ukončení, a to i mezi jednotlivými dny hlasování, 
předá komise pro hlasování krajskému úřadu 
k uschování zapečetěnou volební schránku. O předání 
vyhotoví komise pro hlasování a krajský úřad protokol 
(§ 21 odst. 1). 

dny volby 

27. 1. 2023 – 
28. 1. 2023 
(pátek – 
sobota) 

Probíhá hlasování ve volebních místnostech ve II. kole 
volby prezidenta republiky. 

po ukončení 
hlasování ve 
dnech volby 

28. 1. 2023 
nejdříve po 
14.00 hodině 

(sobota) 

Krajský úřad předá volební schránky a vytištěné 
seznamy oprávněných voličů sčítací komisi 
(§ 21 odst. 2 zákona). 

po ukončení 
hlasování ve 
dnech volby 

28. 1. 2023 
po 14.00 
hodině 
(sobota) 

Krajský úřad předá ve spolupráci s obecním úřadem 
obce, ve které se koná místní referendum, zvláštní 
hlasovací schránku a seznam oprávněných osob 
okrskové volební komisi, kterou určí starosta obce 
(§ 25 odst. 5 zákona). 

 

Poznámky: 

 Lhůty a vymezení volebních dnů podle volebního zákona nejsou zvláštními 
způsoby hlasování dotčeny (§ 27 odst. 1 zákona). 

 Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se 
krajských úřadů též na Magistrát hlavního města Prahy (§ 27 odst. 2 zákona). 

 


