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Informácie o spôsobe hlasovania
vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky
na území Českej republiky konaných v dňoch 20. a 21. októbra 2017
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky vyhlásil prezident
republiky svojím rozhodnutím publikovaným v Zbierke zákonov pod č. 135/2017 Zb., v časti
48, ktorá bola rozoslaná dňa 2. mája 2017.
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky na území Českej
republiky sa konajú v rámci dvoch dní, v piatok 20. októbra 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 21. októbra 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Voličom je štátny občan Českej republiky, ktorý aspoň druhý deň volieb dosiahol vek
najmenej 18 rokov.
Volebná miestnosť
Voliči sú o čase a mieste konania volieb v obci informovaní oznámením starostu obce
najneskôr 15 dní pred dňom volieb. Ak je na území obce zriadených viac volebných okrskov,
uvedie starosta obce, ktoré časti obce náležia do jednotlivých volebných okrskov, a oznámenie
zverejní na území každého z nich. V oznámení sú uvedené adresy volebných miestností.
Poverený obecný úrad a krajský úrad zverejní na svojich webových stránkach prehľad o
telefónnom spojení do každej volebnej miestnosti vo svojom správnom obvode.
Vo volebnej miestnosti budú na viditeľnom mieste vyvesené hlasovacie lístky označené
nápisom „VZOR“, ďalej vyhlásenie kandidáta o vzdaní sa kandidatúry alebo zmocnenca o
odvolaní kandidáta, pokiaľ boli doručené do 48 hodín pred začatím volieb; pri zisťovaní
výsledkov volieb sa na hlasy odovzdané pre takého kandidáta neprihliada; a ďalej aj prípadná
informácia o zrejmých tlačových chybách na hlasovacích lístkoch s uvedením správneho údaja.
Volebná miestnosť musí byť pre každý volebný okrsok takisto vybavená zákonom č. 247/1995
Zb., o voľbách do Parlamentu Českej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších
zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorý musí byť voličom na ich žiadosť zapožičaný na
nahliadnutie.
Hlasovanie
Preukázanie totožnosti a štátneho občianstva
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť a štátne občianstvo Českej republiky platným občianskym preukazom alebo
platným cestovným, diplomatickým alebo služobným pasom Českej republiky alebo
cestovným preukazom. Voličovi, ktorý tak neurobí, nebude hlasovanie umožnené. Je teda
nevyhnutné, aby volič mal pri sebe potrebné doklady.
Hlasovanie na voličský preukaz
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do výpisu zo zvláštneho zoznamu voličov v dňoch
volieb v akomkoľvek volebnom okrsku na území Českej republiky, prípadne zvláštnom
volebnom okrsku vytvorenom pri zastupiteľskom alebo konzulárnom úrade Českej republiky v
zahraničí.
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Volič, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, je povinný tento
preukaz odovzdať okrskovej volebnej komisii; tá ho priloží k výpisu zo zvláštneho zoznamu
voličov.
Po zázname vo výpise zo stáleho zoznamu voličov alebo zvláštneho zoznamu voličov
dostane volič od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku, t. j. obálku opatrenú
úradnou pečiatkou príslušného obecného alebo mestského úradu, magistrátu, úradu
mestského obvodu alebo mestskej časti. Volič, ktorý hlasuje na voličský preukaz, dostane
zároveň hlasovacie lístky pre volebný kraj, v ktorom sa nachádza volebný okrsok, kam sa volič
dostavil.
Hlasovacie lístky
Hlasovací lístok sa tlačí samostatne pre každú politickú stranu, politické hnutie a
koalíciu. Na každom hlasovacom lístku je uvedené číslo určené žrebom. Hlasovacie lístky
týchto politických strán, politických hnutí a koalícií musia byť vo všetkých volebných krajoch
označené rovnakým vyžrebovaným číslom. Pokiaľ niektorá politická strana, politické hnutie
alebo koalícia nepodala kandidátnu listinu vo všetkých volebných krajoch, je v danom
volebnom kraji toto číslo neobsadené. Vzhľadom na to nemusia byť hlasovacie lístky, ktoré
volič dostal, označené úplným neprerušeným číselným radom a súbor hlasovacích lístkov tak
nemusí obsahovať všetky čísla. Údaj o členstve jednotlivých kandidátov v politických stranách
a politických hnutiach je na hlasovacom lístku uvedený skratkou; zoznam skratiek s úplnými
názvami je súčasťou súboru hlasovacích lístkov.
Hlasovacie lístky majú odtlačok pečiatky príslušného krajského úradu.
Hlasovacie lístky pre voľby na území Českej republiky sú starostom obce distribuované
voličom najneskôr 3 dni pred dňom volieb. V prípade, že dôjde k ich poškodeniu alebo strate
alebo volič zistí, že nemá k dispozícii všetky hlasovacie lístky, je možné požiadať vo volebnej
miestnosti okrskovú volebnú komisiu o vydanie nového kompletného súboru hlasovacích
lístkov.
Úprava hlasovacieho lístka
Po prijatí úradnej obálky, prípadne hlasovacích lístkov, vstúpi volič do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V prípade, že sa volič neodoberie do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, nebude mu hlasovanie umožnené.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží do úradnej obálky jeden
hlasovací lístok tej politickej strany, politického hnutia či koalície, pre ktorú sa rozhodol
hlasovať. Tým volič dáva hlas v prospech vybranej politickej strany, politického hnutia alebo
koalície. Zároveň môže volič na hlasovacom lístku vybranej politickej strany, politického
hnutia, koalície zakrúžkovaním poradového čísla najviac pri 4 kandidátoch uvedených na tom
istom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.
Iné písomné úpravy hlasovacieho lístka nemajú na posudzovanie hlasovacieho lístka
vplyv.
V prospech politickej strany, politického hnutia alebo koalície sa počítajú aj také
hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov škrtnuté, zmenené alebo dopísané. Na také
úpravy sa neprihliada. Pokiaľ volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac než 4
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kandidátom, počíta sa taký hlasovací lístok v prospech politickej strany, politického hnutia
alebo koalície; na prednostné hlasy sa však neprihliada.
Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanej tlačovine, hlasovacie lístky,
ktoré sú pretrhnuté, a hlasovacie lístky, ktoré nie sú vložené do úradnej obálky. Poškodenie
alebo preloženie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, pokiaľ sú z neho zrejmé
potrebné údaje. Hlas voliča je neplatný, ak je v úradnej obálke niekoľko hlasovacích lístkov.
Spôsob hlasovania
Po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič úradnú obálku
s hlasovacím lístkom pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky.
Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. S voličom, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu 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 za neho upraviť, 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 okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to iba
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V
takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi 2 svojich členov s prenosnou
volebnou schránkou, úradnou obálkou a hlasovacími lístkami.
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