Slovenština

INFORMÁCIE O SPÔSOBE HLASOVANIA
Voľby do zastupiteľstiev obcí a voľby do Senátu Parlamentu Českej republiky
piatok 23. septembra 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 24. septembra 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Hlasovanie prebieha iba v dňoch volieb vo volebných miestnostiach na území Českej republiky.
Súčasne s voľbami do zastupiteľstiev obcí sa v 27 volebných obvodoch konajú aj voľby do Senátu. Pre tieto
voľby sú spoločné volebné miestnosti i okrskové volebné komisie. Volič môže hlasovať vo voľbách do Senátu
iba v tom volebnom obvode, kde je prihlásený na trvalý pobyt. Pokiaľ v prvom kole nie je zvolený kandidát
nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov, koná sa druhé kolo.
Voličom pre voľby do zastupiteľstva obce je
 štátny občan Českej republiky, ktorý najneskôr 24. septembra 2022 dovŕši vek 18 rokov a má v obci
trvalý pobyt,
 občan iného členského štátu EÚ, ktorý najneskôr 24. septembra 2022 dovŕši vek 18 rokov, má v obci
trvalý alebo registrovaný prechodný pobyt a požiadal o zápis do dodatku stáleho zoznamu voličov.
Voličom pre voľby do Senátu je
 štátny občan Českej republiky, ktorý najneskôr 24. septembra 2022 dovŕši vek 18 rokov, v druhom kole
aj občan Českej republiky, ktorý najneskôr 1. októbra 2022 dovŕši vek 18 rokov.

Preukazovanie totožnosti
Volič musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť a štátne občianstvo
 platným občianskym preukazom,
 platným cestovným, diplomatickým alebo služobným pasom České republiky alebo cestovným
preukazom,
 pokiaľ ide o cudzinca, preukazom o povolenie na trvalý pobyt alebo potvrdením o prechodnom pobyte
na území.
Ak nepreukáže volič svoju totožnosť a štátne občianstvo potrebnými dokladmi, nebude mu hlasovanie
umožnené.

Hlasovacie lístky
Hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva obce môže byť vytlačený obojstranne. V takom prípade
je
v päte uvedený text „Pokračovanie na druhej strane“.
Údaj o členstve jednotlivých kandidátov v politických stranách alebo politických hnutiach je na hlasovacom lístku
uvedený skratkou. Na hlasovacom lístku tých volebných strán, pri ktorých bolo pri registrácii rozhodnuté o škrtnutí
kandidáta, zostáva poradové číslo tohto kandidáta neobsadené.
Hlasovacie lístky pre voľby do Senátu sú vytlačené pre každého kandidáta samostatne.
Na každom hlasovacom lístku je uvedené číslo kandidáta určené žrebom. Dodané hlasovacie lístky nemusia
tvoriť úplný číselný rad, pokiaľ prihláška niektorého kandidáta nebola zaregistrovaná ani na základe preskúmania
súdom.
Vzorové hlasovacie lístky a informácie o prípadných tlačových chybách na hlasovacom lístku sú zverejnené
vo volebnej miestnosti.
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Informácie o vzdaní sa kandidatúry alebo odvolaní kandidáta
Vo volebnej miestnosti sa zverejňujú informácie o prípadnom vzdaní sa kandidatúry alebo odvolaní kandidáta.
Pri zisťovaní výsledkov volieb sa na hlasy odovzdané pre takého kandidáta neprihliada.

Hlasovanie
Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Volič hlasuje tak, že úradnú obálku s vybraným či
upraveným hlasovacím lístkom vloží pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. S voličom, ktorý
nemôže pre telesnú chybu sám vybrať či upraviť zvolený hlasovací lístok alebo nemôže čítať alebo písať, môže
byť v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov prítomný iný volič, nie však člen okrskovej volebnej
komisie, a hlasovací lístok zaň vybrať či upraviť a vložiť do úradnej obálky, a prípadne aj úradnú obálku vložiť do
volebnej schránky.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov obecný úrad a v dňoch volieb svoju okrskovú
volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky. Okrsková
volebná komisia však môže vysielať svojich členov s prenosnou volebnou schránkou iba v rámci svojho
volebného okrsku.

Spôsob hlasovania vo voľbách do zastupiteľstiev obcí
Volič dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku s úradnou pečiatkou. Na požiadanie mu
komisia vydá aj hlasovací lístok. S úradnou obálkou a hlasovacím lístkom vstúpi volič do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov.
Počet členov zastupiteľstva obce, ktorý má byť zvolený v danej obci, je uvedený v záhlaví hlasovacieho
lístka.
Hlasovací lístok je nutné upraviť jedným z uvedených spôsobov:
1. Označiť krížikom vo štvorčeku v záhlaví stĺpca pred názvom volebnej strany iba jednu volebnú stranu.
Tým je daný hlas kandidátom tejto volebnej strany v poradí podľa hlasovacieho lístka v počte, koľko
členov zastupiteľstva obce má byť volených.
2. Označiť v rámčekoch pred menami kandidátov krížikom toho kandidáta, pre ktorého volič hlasuje, a to z
ktorejkoľvek volebnej strany. Najviac je možné označiť toľko kandidátov, koľko členov
zastupiteľstva obce má byť zvolených.
3. Kombinovať oba spôsoby a označiť krížikom jednu volebnú stranu a ďalej v rámčeku pred menom
kandidáta ďalších kandidátov z ľubovoľných ostatných volebných strán. V tomto prípade je daný
hlas jednotlivo označeným kandidátom. Z označenej volebnej strany je daný hlas podľa poradia na
hlasovacom lístku iba toľkým kandidátom, koľko zostáva do počtu volených členov zastupiteľstva obce.
Pokiaľ volič označí krížikom volebnú stranu, neoznačuje už v tejto volebnej strane konkrétnych
kandidátov. Na označenie kandidátov pri tejto volebnej strane sa v takom prípade neprihliada.
Upravený hlasovací lístok vloží volič do sivej úradnej obálky, určenej na voľby do zastupiteľstiev obcí.
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Pokiaľ volič neoznačí na hlasovacom lístku ani volebnú stranu, ani žiadneho kandidáta, hlasovací lístok
nevloží do úradnej obálky, hlasovací lístok pretrhne alebo vloží do úradnej obálky niekoľko hlasovacích
lístkov do toho istého zastupiteľstva, je jeho hlas neplatný.
Hlasovanie do zastupiteľstiev mestských častí a mestských obvodov
V prípade hlasovania v územne členených štatutárnych mestách a v hlavnom meste Prahe vloží volič
do jednej úradnej obálky oba hlasovacie lístky, t. j hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva územne
členeného štatutárneho mesta alebo do Zastupiteľstva hlavného mesta Prahy (tento hlasovací lístok je označený
na ľavom okraji zvislým ružovým pruhom) a hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva mestského obvodu alebo
mestskej časti.
Hlasovanie voličov zapísaných v zahraničí na zastupiteľských úradoch Českej republiky vo voľbách
do zastupiteľstiev obcí
Hlasovanie v zahraničí vo voľbách do zastupiteľstiev obcí nie je možné. Volič zapísaný do zvláštneho zoznamu
voličov v zahraničí môže vo voľbách do zastupiteľstiev obcí hlasovať, ak predloží obecnému úradu, popr. v deň
volieb okrskovej volebnej komisii, potvrdenie zastupiteľského alebo konzulárneho úradu o vyškrtnutí zo
zvláštneho zoznamu voličov.

Spôsob hlasovania vo voľbách do Senátu
Volič dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku s úradnou pečiatkou. Na požiadanie mu
komisia vydá aj súbor hlasovacích lístkov. S úradnou obálkou a hlasovacími lístkami vstúpi volič do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Volič vloží do úradnej obálky jeden hlasovací lístok pre kandidáta,
pre ktorého sa rozhodol hlasovať. Hlasovací lístok sa nijako neupravuje.
Voľby do Senátu sa konajú spolu s voľbami do zastupiteľstiev obcí. Úradné obálky a hlasovacie lístky
pre jednotlivé voľby sú od seba farebne odlíšené. Hlasovací lístok a úradná obálka pre voľby
do
zastupiteľstiev obcí sú farby sivej, hlasovacie lístky a úradná obálka pre voľby do Senátu sú farby žltej.
Dôležité je, aby pri súbehu volieb bol hlasovací lístok sivej farby vložený do úradnej obálky sivej farby a
hlasovací lístok žltej farby bol vložený do úradnej obálky žltej farby, inak sú hlasy neplatné. Volič by mal
pri vkladaní hlasovacieho lístka do úradnej obálky dať pozor na to, aby omylom nevložil
do úradnej
obálky (napr. z dôvodu zlepenia) viac hlasovacích lístkov. V takom prípade by totiž išlo o neplatný hlas
voliča.
Neplatné sú takisto hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanej tlačovine, hlasovacie lístky, ktoré sú pretrhnuté,
a hlasovacie lístky, ktoré nie sú vložené do úradnej obálky.
Hlasovanie na voličský preukaz vo voľbách do Senátu
Pokiaľ volič hlasuje vo voľbách do Senátu na voličský preukaz, je povinný ho odovzdať okrskovej volebnej
komisii. Od komisie dostane prázdnu úradnú obálku s úradnou pečiatkou a úplným súborom hlasovacích lístkov.
S voličským preukazom je možné hlasovať vo volebnom obvode, kde sú voľby vyhlásené a v ktorého územnom
obvode je zároveň volič prihlásený na trvalý pobyt. To sa netýka voliča, ktorému voličský preukaz vydal
zastupiteľský alebo konzulárny úrad Českej republiky na základe jeho zápisu na tomto úrade. Taký volič môže
hlasovať v ktoromkoľvek volebnom obvode, kde sú voľby v danom roku vyhlásené.
Hlasovanie vo voľbách do Senátu mimo volebného obvodu, kde má volič trvalý pobyt
Aktívne volebné právo je vo voľbách do Senátu podmienené trvalým pobytom voliča v príslušnom volebnom
obvode. Volič, ktorý je zapísaný v stálom zozname voličov na území Českej republiky, tak môže hlasovať vo
voľbách do Senátu iba v roku, keď sa v jeho volebnom obvode konajú voľby. Ak sa volič nachádza v dňoch
volieb na území iného volebného obvodu alebo v zahraničí (napr. z dôvodu hospitalizácie alebo služobnej
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cesty), ide o faktickú prekážku vo výkone volebného práva. Uvedené neplatí pre voličov, ktorí sú zapísaní
vo zvláštnych zoznamoch voličov na zastupiteľských alebo konzulárnych úradoch Českej republiky v zahraničí.
Druhé kolo volieb do Senátu
Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu všetkých odovzdaných hlasov,
nebude zvolený žiadny z kandidátov a bude sa konať druhé kolo volieb. V druhom kole kandidujú iba dvaja
kandidáti, ktorí sa v prvom kole umiestnili na prvých dvoch miestach. Druhé kolo sa bude konať v piatok
30. septembra 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 1. októbra 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Ak sa pred druhým kolom volieb kandidát svojej kandidatúry vzdá, stratí právo byť volený alebo zomrie,
postupuje do druhého kola volieb kandidát, ktorý sa v prvom kole volieb umiestnil na treťom mieste; v takom
prípade sa druhé kolo môže uskutočniť v piatok 7. októbra 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu
8. októbra 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Hlasovacie lístky (farby sivej) pre druhé kolo volieb už voličovi nebudú dodané vopred, ale volič ich
dostane priamo vo volebnej miestnosti v dňoch volieb.
Sledujte, prosím, aktuálne informácie týkajúce sa povinnosti nosiť ochranné prostriedky nosa a úst.
Buďte ohľaduplní a dodržujte odporúčané protiepidemické opatrenia.
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