
Oddělený roh A 
občanského 

průkazu 
znamená změnu  
trvalého pobytu. 

 Má volič 
potvrzení o změně 
trvalého pobytu? 

ANO 

NE 

Ověřte totožnost dle 
fotografie na 

občanském průkazu 

Ověřte totožnost dle 
fotografie na 

občanském průkazu 

Pokuste se vyhledat 
voliče ve výpisu 

ze seznamu voličů 

Pokuste se vyhledat 
voliče ve výpisu 

ze seznamu voličů 

Volič je uveden 
s novou adresou 

Volič je uveden 
se starou adresou 

Volič není uveden 
v seznamu 

SITUACE A 

SITUACE B 

Patří nová adresa 
uvedená 

na potvrzení 
do tohoto okrsku? 

ANO 

NE 

SITUACE D 

SITUACE C 

Nemůže v tomto 
okrsku hlasovat 

Zkontrolujte 
platnost 

občanského 
průkazu dle data 

změny na 
potvrzení 

Ke změně došlo 
před 9./10. 8. 

2022 

Ke změně došlo 
9./10. 8. 2022 

nebo poté 

Má neplatný 
občanský průkaz 

Má platný 
občanský průkaz 

Pokud volič 
nepředloží platný 
cestovní doklad 

nemůže hlasovat 

Může v tomto 
okrsku hlasovat 

Volič je v seznamu 
uveden s jinou 

adresou než má na 
občanském průkazu 

Volič je v seznamu 
uveden s adresou, 

která odpovídá 
údaji na občanském 

průkazu 

Volič není uveden 
v seznamu 

SITUACE E 

SITUACE F 

SITUACE G 

Zavolejte na obec 
s rozšířenou 

působností, aby 
dle čísla 

občanského 
průkazu zjistili 
aktuální trvalý 

pobyt a platnost 
občanského 

průkazu. 

Občanský průkaz 
je platný a adresa 

patří do okrsku 

Občanský průkaz 
je neplatný, 

ale adresa patří 
do okrsku 

Adresa trvalého 
pobytu nepatří 

do okrsku 

Může v tomto 
okrsku hlasovat 

Nemůže v tomto 
okrsku hlasovat 

Pokud volič 
nepředloží platný 
cestovní doklad 

nemůže hlasovat 

Návodné schéma postupu ve volební místnosti při odděleném rohu A občanského průkazu 

Vyznačené „situace“ odkazují na postupy uvedené v Metodice ke ztotožňování voličů, kteří se do volební místnosti dostaví s občanským průkazem s oddělenou vyznačenou částí (tzv. odstřiženým rohem).   
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Návodné schéma postupu ve volební místnosti při odděleném rohu B občanského průkazu 

Vyznačené „situace“ odkazují na postupy uvedené v Metodice ke ztotožňování voličů, kteří se do volební místnosti dostaví s občanským průkazem s oddělenou vyznačenou částí (tzv. odstřiženým rohem).   
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Oddělený roh B 
občanského 
průkazu 
znamená jinou 
změnu než  
trvalého pobytu. 
Např.: změna příjmení 
nebo rodinného stavu. 

Ověřte totožnost dle 
fotografie na 

občanském průkazu 

Pokuste se vyhledat 
voliče ve výpisu 

ze seznamu voličů 

Volič je uveden 
v seznamu s údaji, 

které má na 
občanském průkazu 

Volič je uveden 
v seznamu s jiným 

příjmením než má na 
občanském průkazu 

SITUACE H 

SITUACE I 

Zkontrolujte platnost občanského 
průkazu – možnosti: 

 z aplikace na webu Ministerstva 
vnitra; 

 volejte na obecní úřad; 
 volejte na úřad obce 

s rozšířenou působností; 
 podle data změny na dokladu 

(např. na oddacím listě). 

Zavolejte na úřad obce 
s rozšířenou působností, aby dle 
čísla občanského průkazu zjistili 

aktuální příjmení a platnost 
občanského průkazu   

(toto není nutné, pokud stejné 
lze vyčíst např. z oddacího listu, 

který si volič přinesl) 

Má platný 
občanský průkaz 

Má neplatný 
občanský průkaz 

Může v tomto 
okrsku hlasovat 

Pokud volič 
nepředloží platný 
cestovní doklad 

nemůže hlasovat 

Občanský průkaz je 
platný a příjmení se 
shoduje s příjmením 

uvedeným v seznamu 

Občanský průkaz je 
neplatný, ale příjmení 

se shoduje s příjmením 
uvedeným v seznamu 

Pokud volič 
nepředloží platný 
cestovní doklad 

nemůže hlasovat 

Může v tomto 
okrsku hlasovat 


