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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ
у виборах в Депутатську палату Парламенту Чеської Республіки
на території Чеської Республіки, які будуть проходити 20 і 21 жовтня 2017 р.
Вибори в Депутатську палату Парламенту Чеської Республіки оголосив
президент республіки своїм рішенням, опублікованим у Зводі законів під № 135/2017
Зв., у частині 48, яка була розіслана 2 травня 2017 р.
Вибори в Депутатську палату Парламенту Чеської Республіки на території
Чеської Республіки проводяться протягом двох днів, у п'ятницю 20 жовтня 2017 р. з
14.00 годин до 22.00 годин та в суботу 21 жовтня 2017 р. з 8.00 годин до 14.00 годин.
Виборцем є громадянин Чеської Республіки, який не пізніше, ніж на другий день
виборів досяг віку не менше 18 років.
Приміщення для голосування
Глава місцевої адміністрації публікує оголошення, яким інформує виборців про
місце і час проведення виборів в населеному пункті не пізніше, ніж за 15 днів перед
днем виборів. Якщо на території населеного пункту засновано кілька виборчих
дільниць, то голова місцевої адміністрації в оголошенні повідомить, до яких виборчих
дільниць відносяться окремі частини населеного пункту і оприлюднює це оголошення
на території кожного з них. В оголошенні будуть вказані адреси виборчих дільниць.
Уповноважена муніципальна і крайова адміністрація на своїх веб-сайтах опублікують
список телефонних номерів на кожну виборчу дільницю у своєму адміністративному
районі.
У приміщенні для голосування будуть вивішені зразки виборчих бюлетенів з
написом «Зразок», далі заяви кандидата про відмову від кандидатури або повіреного
про зняття кандидата, якщо вони були доставлені до 48 годин перед початком виборів;
при визначенні результатів виборів голоси, віддані такому кандидату, не враховуються,
далі розміщується інформація про можливі друковані помилки у виборчих бюлетенях із
зазначенням правильних даних. У переміщенні для голосування кожної виборчої
дільниці повинен знаходитися закон № 247/1995 Зв., «Про вибори в Парламент Чеської
Республіки» та про зміну деяких законів, у редакції подальших підзаконних актів, який
на вимогу виборців повинен їм надаватися для перегляду.
Голосування
Посвідчення особи та державного громадянства
Виборець, увійшовши в приміщення для голосування, засвідчить перед
дільничною виборчою комісією свою особу і громадянство Чеської Республіки
пред'явленням паспорта або дійсного закордонного, дипломатичного або службового
паспорта Чеської Республіки. Виборець, який цього не зробить, не буде допущений
до голосування. Необхідно, щоб виборець мав при собі необхідні документи.
Голосування за виборчим посвідченням
Виборче посвідчення дає право на запис у виписку з особливого списку виборців
у дні проведення виборів на будь-якій виборчій дільниці на території Чеської
Республіки, або ж на особливій виборчій дільниці, створеній при представницькій або
консульській установі Чеської Республіки за кордоном.
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Виборець, який прийшов на виборчу дільницю з посвідченням виборця,
зобов'язаний здати посвідчення дільничній виборчій комісії; комісія прикладе його до
витягу із списку з особливого списку виборців.
Після запису в виписку з постійного списку виборців або з особливого списку
виборців, виборець отримає від дільничної виборчої комісії порожній офіційний
конверт, тобто конверт з офіційною печаткою відповідної муніципальної чи міської
адміністрації, магістрату, адміністрації міського округу чи району. Виборець, який
голосує за виборчим посвідченням, одночасно отримає виборчі бюлетені для виборчого
краю, в якому знаходиться виборча дільниця, в яку прийшов виборець.
Виборчі бюлетені
Виборчий бюлетень друкується окремо для кожної політичної партії,
політичного руху і коаліції. На кожному виборчому бюлетені вказаний номер,
визначений за жеребом. Виборчі бюлетені одних і тих же політичних партій,
політичних рухів і коаліцій у всіх виборчих краях повинні бути позначені одним і тим
же визначеним жеребом номером. Якщо деяка політична партія, політичний рух або
коаліція не подала список кандидатів у всі виборчі краї, то в даному виборчому краї
цей номер залишається вакантним. Тому виборчі бюлетені, які отримав виборець, не
завжди позначені безперервним номерним рядом і комплект виборчих документів не
завжди містить усі номери. Дані про членство окремих кандидатів у політичних
партіях, політичних рухах на виборчому бюлетені вказані в скороченні; список
скорочень з повними найменуваннями входить до складу комплекту виборчих
бюлетенів.
На виборчих бюлетенях є відбиток печатки крайової адміністрації.
Виборчі бюлетені для виборів на території Чеської Республіки главою
адміністрації населеного пункту роздають виборцям не пізніше, ніж за 3 дні до дня
виборів. У разі пошкодження або втрати бюлетенів, або ж виборець виявить, що у
нього немає всіх виборчих бюлетенів, можна на виборчій дільниці звернутися до
дільничної виборчої комісії з проханням про видачу нового комплекту виборчих
бюлетенів.
Заповнення виборчого бюлетеня
Після отримання офіційного конверта або виборчих бюлетенів, виборець увійде
в спеціально обладнане місце, призначене для заповнення виборчих бюлетенів.
Виборцю, який не пройде в таке місце, дільнична виборча комісія не може
дозволити здійснити голосування.
У спеціально обладнаному місці, призначеному для заповнення виборчих
бюлетенів, виборець вкладе в офіційний конверт один виборчий бюлетень тієї
політичної партії, політичного руху або коаліції, на користь яких він вирішив
голосувати. Цим виборець дає свій голос на користь обраної політичної партії,
політичного руху або коаліції. Одночасно виборець може у виборчому бюлетені
обраної ним політичної партії, політичного руху або коаліції відзначити колечком
порядкові номери не більше, ніж 4 кандидатів, зазначених у тому ж виборчому
бюлетені, яким він надає перевагу.
Інші письмові внесення у виборчий бюлетень не мають впливу на його розгляд.
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На користь політичної партії, політичного руху або коаліції і зараховуються такі
виборчі бюлетені, в яких імена кандидатів закреслені, змінені або дописані. Такі зміни
не враховуються. Якщо виборець у виборчому бюлетені дав перевагу більш ніж 4
кандидатам, то такий виборчий бюлетень буде зараховано на користь політичної партії,
політичного руху або коаліції; але переважне голоси не враховуються.
Недійсними є виборчі бюлетені, які не були виготовлені на встановленому
формулярі, подерті бюлетені або бюлетені, які не були вкладені в офіційний конверт.
Пошкодження або складання виборчих бюлетенів не має впливу на їх дійсність у разі
очевидності внесених до них даних. Голос виборця вважається недійсним, якщо в
офіційному конверті знаходиться кілька виборчих бюлетенів.
Порядок голосування
Після виходу із спеціально обладнаного місця, призначеного для заповнення
виборчих бюлетенів, опустить виборець перед дільничною виборчою комісією
офіційний конверт з виборчим бюлетенем у виборчу урну.
Кожен виборець здійснює голосування особисто, заміщення не
допускається. З виборцем, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень ізза фізичної вади або з виборцем, який не вміє читати або писати, у спеціально
обладнаному місці для заповнення виборчих бюлетенів може перебувати інший
виборець, але не член дільничної виборчої комісії, який виборчий бюлетень замість
нього заповнить вкладе в офіційний конверт, і можливо, опустить офіційний конверт у
виборчу урну.
Голосування за допомогою пересувної виборчої урни
Виборець може за наявності поважних причин, перш за все, за станом здоров'я,
вимагати від адміністрації населеного пункту, а в дні проведення виборів, від
дільничної виборчої комісії, надати йому можливість здійснити голосування поза
межами виборчої дільниці, але тільки на території району виборчої дільниці, для якого
була створена виборча комісія. В такому випадку дільнична виборча комісія відправить
виборцеві двох своїх членів з пересувною виборчою урною, офіційним конвертом і
виборчими бюлетенями.
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