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Informacje o sposobie głosowania
w wyborach prezydenta republiki na terytorium Republiki Czeskiej
odbywających się w dniach 12 i 13 stycznia 2018 r.
Wybory prezydenta republiki ogłosił Marszałek Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej
dnia 28 sierpnia 2017 r. poprzez swoje rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod
nr 275/2017.
Wybory prezydenta republiki odbywają się na terytorium Republiki Czeskiej w
dwóch dniach, w piątek 12 stycznia 2018 r. od godziny 14:00 do godziny 22:00 oraz w
sobotę 13 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00. Ewentualna druga tura
wyborów prezydenta republiki odbędzie się na terytorium Republiki Czeskiej w dwóch
dniach, w piątek 26 stycznia 2018 r. od godziny 14:00 do godziny 22:00 oraz w sobotę 27
stycznia 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00.
Wyborcą w wyborach prezydenta republiki jest obywatel Republiki Czeskiej, który
chociażby w drugi dzień wyborów, tzn. 13 stycznia 2018 r., osiągnął wiek co najmniej 18 lat.
W drugiej turze wyborów może głosować też obywatel Republiki Czeskiej, który chociażby
w drugi dzień trwania drugiej tury wyborów, tzn. 27 stycznia 2018 r., osiągnął wiek 18 lat.

Lokale wyborcze
Wyborcy zostaną powiadomieni o czasie oraz miejscu odbywających się w gminie
wyborów prezydenta republiki poprzez zawiadomienie przez burmistrza najpóźniej 15 dni
przed dniem wyborów, tzn. 28 grudnia 2017 r. Jeżeli na terenie gminy zorganizowano więcej
okręgów wyborczych, burmistrz wskaże, które części gminy należą do pojedynczych
okręgów wyborczych i opublikuje takie zawiadomienie na terenie każdego z nich. W
zawiadomieniu będą wymienione adresy lokali wyborczych. Upoważniony urząd gminy
opublikuje na swoich stronach internetowych spis numerów telefonów do każdego lokalu
wyborczego na swoim terenie.
W lokalu wyborczym w widocznym miejscu będą wywieszone karty do głosowania
oznakowane napisem „WZÓR”, dalej deklaracja dotycząca rezygnacji z mianowania
kandydata lub informacja o utracie przez kandydata prawa bycia wybieranym, jeżeli zostały
dostarczone na 24 godzin przed rozpoczęciem wyborów; podczas liczenia głosów nie będą
brane pod uwagę głosy oddane na takiego kandydata; i dalej ewentualna informacja na temat
błędów w wydruku na kartach do głosowania z podaniem poprawnych danych. Lokal
wyborczy każdego okręgu wyborczego musi także zostać wyposażony w ustawę nr. 275/2012
Dz.U. na temat wyborów prezydenta republiki i na temat zmian niektórych ustaw (ustawa o
wyborach prezydenta republiki), w brzmieniu ich późniejszych przepisów, która musi zostać
wyborcom na ich żądanie udostępniona do wglądu.
Głosowanie
Potwierdzenie tożsamości oraz obywatelstwa
Wyborca po przyjściu do lokalu wyborczego potwierdzi obwodowej komisji
wyborczej swoją tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa Republiki Czeskiej poprzez
okazanie ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, paszportu dyplomatycznego
lub służbowego Republiki Czeskiej, lub innego dowodu podróżniczego. Jeżeli wyborca tak
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nie zrobi, głosownie nie zostanie mu umożliwione. Jest więc rzeczą niezbędną, żeby
wyborca miał przy sobie potrzebne dokumenty.
Wyborca, który stawi się w lokalu wyborczym z dowodem wyborczym, zobowiązany
jest do przekazania takiego dowodu wyborczego obwodowej komisji wyborczej; ta załączy go
do wyciągu ze specjalnego rejestru wyborców. Dowód wyborczy upoważnia wyborcę do
głosowania w dniach wyborów w dowolnym obwodzie wyborczym na terytorium
Republiki Czeskiej, ewentualnie w specjalnym obwodzie wyborczym utworzonym przy
ambasadzie lub urzędzie konsularnym Republiki Czeskiej za granicą.
Po zanotowaniu na wyciągu ze stałej lub specjalnej listy wyborców wyborca otrzyma
od okręgowej komisji wyborczej pustą kopertę urzędową oznakowaną odciskiem pieczęci
należnego urzędu gminy lub miasta, zarządu miejskiego, urzędu okręgu miejskiego lub
dzielnicy miasta.
Karty do głosowania
Rozprowadzenie kart do głosowania zapewnia burmistrz gminy w taki sposób, żeby
wyborcy otrzymali je najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tzn. do 9 stycznia 2018 r.
W przypadku, kiedy zostaną uszkodzone lub zgubione, lub wyborca wykryje, że nie ma do
dyspozycji wszystkich kart do głosowania, w lokalu wyborczym może wystąpić do
obwodowej komisji wyborczej o wydanie nowego kompletnego zestawu kart do głosowania.
Wybieranie kart do głosowania
Po otrzymaniu koperty urzędowej, ewentualnie kart do głosowania, wyborca udaje się
do stanowiska przeznaczonego do włożenia karty do głosowania do koperty urzędowej. W
przypadku, gdy wyborca nie uda się do takiego stanowiska, głosowanie nie będzie mu
umożliwione.
Na stanowisku przeznaczonym do wyboru karty do głosowania wyborca włoży do
koperty urzędowej jedną kartę do głosowania tego kandydata, na którego zdecydował się
zagłosować. Tej karty do głosowania w żaden sposób nie wypełnia się.
Za nieważne zostaną uznane takie karty do głosowania, które nie zostały
wydrukowane na wyznaczonym formularzu, karty do głosowania, które będą przedarte i karty
do głosowania, które nie zostaną włożone do koperty urzędowej. Uszkodzenie lub złożenie
karty do głosowania bądź wykonanie różnych poprawek na karcie do głosowania nie wpływa
na jej ważność, jeżeli można z niej odczytać potrzebne dane. Głos wyborcy zostanie uznany
za nieważny, jeżeli w kopercie urzędowej znajduje się kilka kart do głosowania.
Sposób głosowania
Po opuszczeniu stanowiska przeznaczonego do włożenia karty do głosowania do
koperty urzędowej wyborca wrzuci kopertę urzędową z kartą do głosowania do urny
wyborczej
przed
obwodową
komisją
wyborczą.
Każdy z wyborców głosuje osobiście, zastępstwo jest niedopuszczalne. Z wyborcą,
który sam nie może wybrać karty do głosowania z powodu upośledzenia lub z innych
powodów lub nie może czytać czy pisać, na stanowisku wskazanym do włożenia karty do
głosowania do koperty urzędowej może przebywać inny wyborca, natomiast nie członek
obwodowej komisji wyborczej, i kartę do głosowania w jego imieniu może wybrać i włożyć
do koperty urzędowej, a ewentualnie może również wrzucić urzędową kopertę do urny
wyborczej.
Głosowanie do przenośnej urny wyborczej
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Wyborca na podstawie poważnych powodów, szczególnie zdrowotnych lub
rodzinnych, może poprosić urząd gminy, a w dniach wyborów obwodową komisję wyborczą,
aby mógł głosować poza lokalem wyborczym, natomiast tylko na terenie obwodu
wyborczego, dla którego została obwodowa komisja wyborcza ustanowiona. W takim
wypadku okręgowa komisja wyborcza wyśle do wyborcy 2 swoich członków z przenośną
urną wyborczą, kopertą urzędową i kartami do głosowania.
Druga tura wyborów prezydenta republiki
Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie niezbędnej liczby głosów do zwycięstwa,
tzn. nie zdobędzie ponad połowy z łącznej liczby ważnych głosów uprawnionych wyborców
biorących udział w wyborach i oddających ważny głos, 14 dni po rozpoczęciu pierwszej tury
wyborów odbędzie się druga tura wyborów prezydenta republiki.
Ewentualna druga tura wyborów prezydenta republiki odbędzie się na terytorium
Republiki Czeskiej w dwóch dniach, w piątek 26 stycznia 2018 r. od godziny 14:00 do
godziny 22:00 oraz w sobotę 27 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00.
Kandydaci
Do drugiej tury wyborów prezydenta republiki przechodzi 2 kandydatów, którzy w
pierwszej turze zdobyli najwięcej oddanych ważnych głosów uprawnionych wyborców.
Jeżeli pierwsze miejsce zdobyło więcej kandydatów z jednakową liczbą oddanych
ważnych głosów uprawnionych wyborców, do drugiej tury przechodzą wszyscy tacy
kandydaci tylko z pierwszego miejsca. Jeżeli liczba oddanych ważnych głosów uprawnionych
wyborców będzie jednakowa u kandydatów zdobywających drugie miejsce, do drugiej tury
wyborów prezydenta republiki przechodzi kandydat z pierwszego miejsca oraz wszyscy
kandydaci z drugiego miejsca.
Jeżeli kandydat, który przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenta republiki utraci
przed drugą turą wyborów prawo bycia wybieranym na prezydenta republiki lub zrezygnuje
ze swojej kandydatury, do drugiej tury wyborów prezydenta republiki przechodzi ten
kandydat, który w pierwszej turze zdobył następną najwyższą liczbę ważnych głosów
uprawnionych wyborców. Przy równości oddanych ważnych głosów uprawnionych
wyborców przechodzą wszyscy tacy kandydaci. Druga tura wyborów prezydenta republiki
odbędzie się również wtedy, kiedy uczestniczy w niej tylko jeden kandydat.
Na prezydenta republiki zostanie wybrany ten kandydat, który zdobył w drugiej turze
wyborów najwyższą liczbę ważnych głosów uprawnionych wyborców.
Karty do głosowania do drugiej tury wyborów prezydenta republiki
Wyborca otrzyma karty do głosowania kandydatów przechodzących do drugiej
tury wyborów prezydenta republiki dopiero w dniach drugiej tury wyborów
bezpośrednio w lokalu wyborczym.
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