slovenština

INFORMÁCIE O SPÔSOBE HLASOVANIA
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky
piatok 8. októbra 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a sobota 9. októbra 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Voličom je
 občan Českej republiky,
 ktorý najneskôr 9. októbra 2021 dovŕši vek 18 rokov.
Hlasovanie prebieha na území Českej republiky, a to v 14 volebných krajoch. Volič hlasuje v tom
volebnom okrsku, kde je prihlásený na trvalý pobyt a zapísaný v stálom zozname voličov. Výnimkou sú
voliči hlasujúci na voličský preukaz (pozrite nižšie). Hlasuje sa aj v zahraničí na zastupiteľských a
konzulárnych úradoch Českej republiky.
Hlasovacie lístky
Hlasovacie lístky pre voľby do Poslaneckej snemovne sú vytlačené pre každú politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu samostatne.
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. Hlasovacie lístky nemusia tvoriť úplný číselný rad, pokiaľ niektorá politická strana, politické hnutie
alebo koalícia nekandiduje vo všetkých volebných krajoch.
Údaj o členstve kandidátov v politických stranách a politických hnutiach je na hlasovacom lístku uvedený
skratkou; zoznam skratiek je súčasťou súboru hlasovacích lístkov.
Priebeh hlasovania
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.
Volič musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť a štátne občianstvo Českej republiky
 platným občianskym preukazom,
 platným cestovným, diplomatickým alebo služobným pasom Českej republiky alebo cestovným
preukazom.
Ak volič nepreukáže svoju totožnosť a štátne občianstvo Českej republiky potrebným dokladom, nebude
mu hlasovanie umožnené.
Volič dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku s úradnou pečiatkou. Na požiadanie mu
komisia vydá aj súbor hlasovacích lístkov.
Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
S úradnou obálkou a hlasovacími lístkami vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Inak
mu nebude hlasovanie umožnené. Volič vloží do úradnej obálky jeden hlasovací lístok pre politickú stranu,
politické hnutie alebo koalíciu, pre ktorú sa rozhodol hlasovať. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do prázdnej
úradnej obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac pri 4 kandidátoch uvedených na tom istom
hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z nich dáva prednosť (udelenie preferenčného hlasu).
Volič musí dbať na to, aby do úradnej obálky vložil iba jeden hlasovací lístok, inak je hlas voliča neplatný.

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.
Volič hlasuje tak, že úradnú obálku s vybraným hlasovacím lístkom vloží pred okrskovou volebnou komisiou do
volebnej schránky.
S voličom, ktorý nemôže pre telesnú chybu vybrať 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 za neho vybrať a vložiť do úradnej obálky, a prípadne aj úradnú obálku
vložiť do volebnej schránky.

Hlasovanie na voličský preukaz
S voličským preukazom je možné hlasovať mimo „domovského volebného okrsku“ v akomkoľvek volebnom
okrsku na území Českej republiky alebo zvláštnom volebnom okrsku v zahraničí.
Ak volič hlasuje na voličský preukaz, je povinný ho odovzdať okrskovej volebnej komisii.
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.

Sledujte, prosím, aktuálne informácie týkajúce sa povinnosti nosiť ochranné prostriedky nosa a úst.
Buďte ohľaduplní a dodržujte odporúčané protiepidemické opatrenia.

