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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ
Місцеві вибори та вибори до Сенату Парламенту Чеської Республіки
п’ятниця 23 вересня 2022 р. з 14:00 годин до 22:00 годин
субота 24 вересня 2022 р. з 8:00 годин до 14:00 годин
Голосування проходить лише в дні виборів в приміщеннях для голосування на території Чеської
Республіки.
Водночас з муніципальними виборами до органів місцевого самоврядування в 27 виборчих округах
проходять вибори до Сенату. Для цих виборів утворюються сполучені приміщення для голосування та
дільничні виборчі комісії. Виборець може голосувати у виборах до Сенату тільки в тій виборчій дільниці,
де він зареєстрований на постійне проживання. Якщо в першому турі жодний з кандидатів не набере
більше ніж половину голосів, проводиться другий тур.

Виборцем у місцевих виборах є
 громадянин Чеської Республіки, який не пізніше 24 вересня 2022 року досяг віку 18 років та має
реєстроване постійне проживання в населеному пункті,
 громадянин іншої держави члена ЄС, який не пізніше 24 вересня 2022 року досяг віку 18 років, має
реєстроване тимчасове проживання в населеному пункті і подав заяву про внесення його в
додаток постійного списку виборців.
Виборцем у виборах до Сенату є
 громадянин Чеської Республіки, який не пізніше 24 вересня 2022 року досяг віку 18 років, у
другому турі також і громадянин Чеської Республіки, який не пізніше 1 жовтня 2022 року досяг віку
18 років.

Посвідчення особи
В приміщенні для голосування виборець повинен посвідчити свою особу і громадянство пред’явивши
 дійсний громадянський паспорт,
 дійсний закордонний, дипломатичний або службовий паспорт Чеської Республіки, або дійсне
відрядне посвідчення,
 якщо йдеться про іноземця, то він пред’явить посвідчення про дозвіл на постійне проживання або
про дозвіл на тимчасове проживання на території Чеської Республіки.
Якщо виборець не посвідчить свою особу і громадянство необхідним документом, він не зможе
прийняти участь в голосуванні.

Виборчий бюлетень
Виборчий бюлетень для муніципальних виборів може бути надрукований з двох сторін. У такому
випадку внизу сторінки буде розміщений текст: «Продовження на другій стороні».
Дані про членство окремих кандидатів в політичних партіях або політичних рухах у виборчих бюлетенях
вказані в скороченнях. На виборчому бюлетені тих виборчих партій, у яких при реєстрації було прийнято
рішення про відкликання кандидата, порядковий номер цього кандидата остається не заповнений.
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Виборчі бюлетені для виборів до Сенату для кожного кандидата надруковані окремо.
На кожному виборчому бюлетені вказаний номер кандидата, визначений за жеребом. Виборчі бюлетені не
завжди створюють повний числовий ряд у випадках, коли в заяві кандидата про реєстрацію було
відмовлено навіть після перегляду такої відмови в суді.
Зразки виборчих бюлетенів і інформація про можливі печатні помилки вивішені в приміщенні для
голосування.

Інформація про зняття кандидатури або відкликання кандидата
В приміщенні для голосування обнародується інформація про можне зняття кандидатури або відкликання
кандидата. При визначенні результатів виборів голоси, які були віддані за такого кандидата не
беруться до уваги.

Голосування
Кожен виборець голосує особисто, представництво не допускається. Виборець голосує таким чином,
що офіційний конверт з вибраним або заповненим відміченим виборчим бюлетенем опустить перед
дільничною виборчою комісією у виборчу урну. З виборцем, який через фізичну нездатність не може
самостійно вибрати або заповнити вибраний виборчий бюлетень, або якщо виборець не уміє читати або
писати, в спеціально обладнаному місці для заповнення виборчих бюлетенів може бути притомний інший
виборець, але не член дільничної виборчої комісії, який за нього виборчий бюлетень вибере або заповнить
і вкладе до офіційного конверту і, можливо, опустить офіційний конверт у виборчу урну.

Голосування до пересувної виборчої урни
Виборець може при наявності важливих причин, насамперед через стан здоров’я, вимагати від
адміністрації населеного пункту, а в дні проведення виборів від дільничної виборчої комісії надати йому
можливість голосувати поза приміщенням для голосування до пересувної виборчої урни. Дільнична
виборча комісія може послати своїх членів з пересувною урною, але тільки на території своєї виборчої
дільниці.

Спосіб голосування в муніципальних виборах до органів місцевого самоврядування
Виборець получить від дільничної виборчої комісії пустий офіційний конверт з офіційною печаткою. На
прохання комісія надасть йому також і виборчий бюлетень. З офіційним конвертом і виборчим бюлетенем
виборець зайде до спеціально обладнаного місця, призначеного для заповнення виборчих бюлетенів.
Кількість членів органів місцевого самоврядування, який повинен бути обраний в даному
населеному пункті, вказана в заголовку виборчого бюлетеня.
Виборчий бюлетень потрібно заповнити одним з вказаних способів:
1. Позначити хрестиком в квадратику в заголовку стовпчику перед назвою виборчої партії тільки
одну виборчу партію. таким чином надається голос кандидатам цієї виборчої партії в черговості
згідно з виборчим бюлетенем в кількості, яка відповідає кількості членів органу місцевого
самоврядування, які повинні обиратися в даному населеному пункті.
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2. Позначити хрестиком в рамочках перед прізвищем кандидатів того кандидата, якому виборець
надає свій голос, з будь-якої по виборчої партії. Максимально можна позначити стільки
кандидатів, скільки членів органу місцевого самоврядування повинно бути обрано.
3. Комбінувати обидва способи і позначити хрестиком одну виборчу партію, а далі в рамочках
перед прізвищем кандидата позначити інших кандидатів з будь-яких останніх виборчих
партій. У цьому випадку голос віддається окремим позначеним кандидатам. З позначеної
виборчої партії голос віддається згідно черговості на виборчому бюлетені стільком кандидатам,
скільки їх залишається до повної кількості членів органу місцевого самоврядування, які
обираються.
Якщо виборець позначить хрестиком виборчу партію, вже не позначає в цієї партії конкретних
кандидатів. Позначення кандидатів з цієї виборчої партії у такому випадку не береться до уваги.
Заповнений виборчий бюлетень виборець вкладе в сірий офіційний конверт, призначений для виборів до
органів місцевого самоврядування.
Якщо виборець не позначить у виборчому бюлетені жодну політичну партію і жодного кандидата,
не вкладе виборчий бюлетень в офіційний конверт, виборчий бюлетень розірве або вкладе в
офіційний конверт декілька виборчих бюлетенів на той самий орган місцевої самоврядування,
його голос буде вважатися недійсним.
Голосування до органів місцевого самоврядування міських районів і міських округів
У разі голосування в територіально розділених містах з власним статутом та в головному місті
Прага виборець вкладе до одного офіційного конверту обидва виборчі бюлетені, тобто виборчий
бюлетень для виборів до органів місцевого самоврядування територіально розділеного міста з власним
статутом або до Муніципалітету головного міста Прага (такий виборчий бюлетень є позначений з лівого
краю вертикальною рожевою смугою) і виборчий бюлетень для виборів до органу місцевого
самоврядування міського округу чи міського району.
Голосування виборців, записаних за кордоном в представницьких установах Чеської Республіки у
виборах до органів місцевого самоврядування
Голосування за кордоном у виборах до органів місцевого самоврядування неможливе. Виборець,
записаний в особливому списку виборців за кордоном може голосувати до органів місцевого
самоврядування, якщо пред’явить адміністрації населеного пункту, або в день виборів дільничній виборчій
комісії, підтвердження представницької установи або консульської установи про те, що був вилучений з
особливого списку виборців.

Спосіб голосування до Сенату
Виборець получить від дільничної виборчої комісії пустий офіційний конверт з офіційною печаткою. На
прохання комісія видасть йому також і комплект виборчих бюлетенів. З офіційним конвертом і виборчими
бюлетенями виборець зайде до спеціального місця, призначеного для заповнення виборчих бюлетенів.
Виборець вкладе в офіційний конверт один виборчий бюлетень для кандидата, за якого він вирішив
проголосувати. Виборчий бюлетень ніяк не заповнює.
Вибори до Сенату проводяться разом з муніципальними виборами до органів місцевого
самоврядування. Офіційні конверти і виборчі бюлетені для окремих виборів відрізняються
барвою. Виборчий бюлетень і офіційний конверт для виборів до органів місцевого
самоврядування мають сіру барву, а виборчі бюлетені і офіційні конверти для виборів до Сенату жовту. Важливо, щоб при сполученні виборів сірий виборчий бюлетень був вкладений до сірого
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офіційного конверту, а жовтий виборчий бюлетень був вкладений до жовтого офіційного
конверту, інакше голос буде вважатися недійсним. Виборець при вкладанні виборчого бюлетеню
до офіційного конверту повинен стежити за тим, аби помилково не вклав до офіційного конверту
(наприклад, з причини склеювання) декілька виборчих бюлетенів. У такому разі голос виборця
буде вважатися недійсним.
Також недійсні виборчі бюлетені, які надруковані на невстановленому формулярі, виборчі бюлетені
розірвані, а також виборчі бюлетені не вкладені в офіційний конверт.
Голосування на посвідчення виборця в виборах до Сенату
Якщо виборець голосує у виборах до Сенату на посвідчення виборця, він повинен віддати його дільничній
виборчій комісії. Від комісії виборець отримає пустий офіціальний конверт з офіціальною печаткою, а
також повний комплект виборчих бюлетенів. З посвідченням виборця можна голосувати на виборчій
дільниці, де оголошені вибори, і на своїй територіальній виборчій дільниці, де виборець має реєстроване
місце постійного проживання. Це стосується виборця, якому посвідчення виборця видала представницька
або консульська установа Чеської Республіки на підставі запису виборця в цій установі. Такий виборець
може голосувати на будь-якій виборчій дільниці, де в даному році оголошені вибори.
Голосування у виборах до Сенату поза виборчою дільницею, де виборець має реєстроване
тривале проживання.
Активне виборче право у виборах до Сенату обумовлено місцем постійного проживанням виборця на
території відповідної виборчої дільниці. Виборець, який записаний до постійного списку виборців на
території Чеської Республіки може голосувати у виборах до Сенату тільки в році, коли на його виборчій
дільниці проходять вибори. Якщо виборець у дні проведення виборів знаходиться на території іншої
виборчої дільниці або за кордоном (наприклад, з причини госпіталізації або службового
відрядження) йдеться про фактичну перешкоду для виконання виборчого права. Це не стосується
виборців, які записані в особливих списках виборців в представницьких або консульських установах
Чеської Республіки за кордоном.

Другий тур виборів до Сенату
Якщо жоден з кандидатів не отримає в першому турі просту більшість всіх відданих голосів, не буде
вибраний жоден з кандидатів і буде відбуватися другий тур виборів. У другому турі будуть брати участь
лише два кандидати, які в першому турі розмістилися на двох перших місцях. Другий тур буде
відбуватися в п’ятницю 30 вересня 2022 року з 14:00 годин до 22:00 годин і в суботу 1 жовтня 2022
року з 8:00 годин до 14:00 годин.
Якщо перед другим туром виборів кандидат зніме свою кандидатуру, позбудеться права бути обраним або
помре, у другий тур виходить кандидат, який у першому турі виборів опинився на третьому місці; у цьому
випадку другий тур може відбутися у п’ятницю 7 жовтня 2022 року з 14:00 годин до 22:00 годин і в суботу 8
жовтня 2022 року з 8:00 годин до 14:00 годин.
Виборчі бюлетені (сірої барви) для другого туру виборів вже не будуть передані виборцям
заздалегідь, але виборці отримають їх безпосередньо в приміщенні для голосування в дні виборів.
Слідкуйте, будь ласка, за поточною інформацією щодо обов’язкового носіння засобів захисту
органів дихання. Будьте уважними та дотримуйтесь рекомендованих протиепідемічних заходів.

4

