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ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ АБ СПОСАБУ ГАЛАСАВАННЯ
Выбары у Палату прадстаўнікоў (дэпутатаў) Парламента Чэшскай Рэспублiкi
пятніца 8-га кастрычніка 2021 года пачынаючы з 14.00 гадзін і да 22.00 гадзін
і субота 9-га кастрычніка 2021 года пачынаючы з 8.00 гадзін і да 14.00 часoв
Выбаршчыкам з’яўляецца
 грамадзянін Чэшскай Рэспублікі,
 які не пазней, чым 9-га кастрычніка 2021 года дасягнуў ўзросту 18-ці гадоў.
Галасаванне праходзіць на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі, а менавіта, у 14 выбарчых краях.
Выбаршчык галасуе на тым выбарчым участку, дзе ён з'яўляецца прапісаным (зарэгістраваным)
згодна месца пастаяннага пражывання і з'яўляецца запісаным ў пастаянным пераліку
выбаршчыкаў. Выключэннем з'яўляюцца выбаршчыкі, якія галасуюць на падставе выбарчага
пасведчання (глядзі ніжэй). Галасаванне праходзіць і за мяжой у прадстаўніцкіх (пасольскіх) і
консульскіх дэпартаментах Чэшскай Рэспублікі.
Выбарчыя бюлетэні дзеля галасавання
Выбарчыя бюлетэні дзеля галасавання пры выбарах у Палату прадстаўнікоў (дэпутатаў) з’яўляюцца
надрукаванымі асобна дзеля кожнай палітычнай партыі, палітычнага руху альбо кааліцыі.
На кожным выбарчым бюлетэні дзеля галасавання указваецца нумар, які вызначаны ў выніку лёсавання.
Выбарчыя бюлетэні дзеля галасавання адных і тых жа палітычных партый, палітычных рухаў і кааліцый
павінны быць ва ўсіх выбарчых краях пазначаныя аналагічным нумарам, вызначаным ў выніку
лёсавання. Выбарчыя бюлетэні дзеля галасавання не абавязкова павінны быць пазначаныя поўным
бесперапынным нумарным радам у тым выпадку, калі якая-небудзь палітычная партыя, які-небудзь
палітычны рух альбо якая-небудзь кааліцыя не прадставілі спіс кандыдатаў ва ўсіх выбарчых краях.
Інфармацыя аб членстве кандыдатаў у палітычных партыях і палітычных рухах на выбарчым бюлетэні
дзеля галасавання указана ў форме абрэвіятуры; пералік абрэвіятур з'яўляецца складовай часткай набору
выбарчых бюлетэняў дзеля галасавання.
Правядзенне галасавання
У памяшканні, прыстасаваным дзеля правядзення выбараў, увазе выбаршчыкаў прапануецца інфармацыя
адносна магчымай адмовы кандыдата ад сваёй кандыдатуры ці ж адносна адклiкання кандыдата. Пры
вызначэнні вынікаў выбараў галасы, якія былі аддадзены за такога кандыдата, пад увагу не
прымаюцца.
Выбаршчык ў памяшканні, прыстасаваным дзеля правядзення выбараў, павінен пацвердзіць
сваю асабістую ідэнтычнасць і факт наяўнасці дзяржаўнага грамадзянства Чэшскай Рэспублікі
шляхам
 прад'яўлення дзеючага агульнаграмадзянскага пасведчання (пашпарту),
 прад'яўлення дзеючага замежнага, дыпламатычнага альбо службовага пашпарту Чэшскай
Рэспублікі, ці ж пасведчання дзеля выезду за мяжу.
У тым выпадку, калі выбаршчык не пацвердзіць сваю асабістую ідэнтычнасць і факт
наяўнасці дзяржаўнага грамадзянства Чэшскай Рэспублікі шляхам прад'яўлення неабходнага
дакумента, яму не будзе прадастаўлена магчымасць удзельнічаць у галасаванні.
Выбаршчык атрымае ад участковай выбарчай камісіі пусты афіцыйны канверт, забяспечаны афіцыйнай
пячаткай. Згодна патрабаванню камісія выдасць выбаршчыку таксама і набор выбарчых бюлетэняў дзеля
галасавання.
Кожны выбаршчык галасуе асабіста, замяшчэнне яго іншай асобай не дапускаецца.

З афіцыйным канвертам і выбарчымі бюлетэнямі дзеля галасавання выбаршчык ўваходзіць ўнутр
прасторы, якая прызначана дзеля афармлення выбарчых бюлетэняў дзеля галасавання. У іншым выпадку
выбаршчыку не будзе прадастаўлена магчымасць ажыццявіць галасаванне. Выбаршчык ўкладвае у
афіцыйны канверт адзін выбарчы бюлетэнь дзеля галасавання той палітычнай партыі, таго палітычнага
руху альбо той кааліцыі, за якую (які) ён вырашыў галасаваць. На выбарчым бюлетэні дзеля галасавання,
які выбаршчык ўкладвае у пусты афіцыйны канверт, выбаршчык можа шляхам абвядзення кружком
парадкавага нумара максімальна у дачыненні да 4 кандыдатаў, указаных у гэтым жа выбарчым бюлетэні
дзеля галасавання, пазначыць, каму з кандыдатаў дадзены выбаршчык аддае перавагу (прадастаўленне
прэферэнцыйнага голасу).
Выбаршчык павінен паклапаціцца аб тым, каб у афіцыйны канверт ён ўклаў толькі адзін
выбарчы бюлетэнь дзеля галасавання, у іншым выпадку голас выбаршчыка з'яўляецца
несапраўдным.
Несапраўднымі з'яўляюцца таксама выбарчыя бюлетэні дзеля галасавання, якія не зробленыя на
прадпісаным фармуляры, а таксама выбарчыя бюлетэні дзеля галасавання, якія з'яўляюцца разарванымі, і
далей выбарчыя бюлетэні дзеля галасавання, якія не ўкладзеныя ў афіцыйны канверт.
Выбаршчык галасуе такім чынам, што ён укладзе афіцыйны канверт з абраным выбарчым бюлетэнем
дзеля галасавання ў выбарчую скрыню ў прысутнасці участковай выбарчай камісіі.
З выбаршчыкам, які з прычыны наяўнасці у яго цялеснага (фізічнага) дэфекту не можа выбраць абраны
выбарчы бюлетэнь дзеля галасавання альбо жа не ўмее чытаць ці пісаць, ўнутры прасторы, якая
прызначана дзеля афармлення выбарчых бюлетэняў дзеля галасавання, можа знаходзіцца іншы
выбаршчык, але гэтай асобай ні ў якім разе не можа быць член участковай выбарчай камісіі; дадзены
выбаршчык, які дапамагае першаму выбаршчыку, можа за яго аформіць выбарчы бюлетэнь дзеля
галасавання і ўкласці гэты дакумент ў афіцыйны канверт, а таксама, у выпадку неабходнасці, укласці і
дадзены афіцыйны канверт ў выбарчую скрыню.

Галасаванне на падставе пасведчання выбаршчыка
З пасведчаннем выбаршчыка можна галасаваць па-за "родным выбарчым ўчасткам" на якым заўгодна
выбарчым участку на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі, ці ж на спецыяльным выбарчым участку за мяжой.
У тым выпадку, калі выбаршчык галасуе на падставе пасведчання выбаршчыка, ён з’яўляецца
абавязаным дадзенае пасведчанне выбаршчыка перадаць ўчастковай выбарчай камісіі.

Галасаванне з дапамогай пераноснай выбарчай скрыні
Выбаршчык можа з прычыны наяўнасці сур’ёзных, у прыватнасці, медыцынскіх (звязаных з
абмежаваннямі па здароўю) прычын звярнуцца ў муніцыпальны дэпартамент, а ў дні выбараў - ва
ўчастковую выбарчую камісію з просьбай адносна таго, каб ён мог прагаласаваць па-за памяшканням,
прыстасаваным дзеля галасавання, з дапамогай пераноснай выбарчай скрыні. Участковая выбарчая
камісія, аднак, можа выслаць сваіх членаў з пераноснай скрыняй дзеля галасавання толькі ў рамках
свайго выбарчага ўчастка.

Калі ласка, сачыце за актуальнай інфармацыяй адносна абавязку насіць ахоўныя сродкі дзеля
носа і рота. Будзьце карэктнымі і выконвайце рэкамендаваныя супрацьэпідэмічныя меры.

