Slovenština
Informácie
o spôsobe hlasovania v nových voľbách do zastupiteľstiev obcí
Nové voľby do zastupiteľstiev obcí vyhlasuje podľa § 58 ods. 4 zákona č. 491/2001
Zb. o voľbách do zastupiteľstiev obcí a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov minister vnútra.
Nové voľby do zastupiteľstiev obcí sa konajú v sobotu od 7.00 hodín do 22.00 hodín.
Predseda okrskovej volebnej komisie môže ukončiť hlasovanie skôr v prípade, že odvolili
všetci voliči zapísaní do výpisov zo stáleho zoznamu voličov a dodatku stáleho zoznamu
voličov v danom volebnom okrsku.
Voličom je občan obce za predpokladu, že ide o štátneho občana Českej republiky,
ktorý aspoň v deň volieb dosiahol vek najmenej 18 rokov a je v deň volieb v tejto obci
prihlásený na trvalý pobyt.
Voličom je tiež štátny občan iného štátu, ktorý v deň volieb dosiahol vek najmenej
18 rokov, je v deň volieb v tejto obci prihlásený na trvalý pobyt a ktorému právo voliť
priznáva medzinárodná zmluva, ktorou je Česká republika viazaná a ktorá bola vyhlásená v
Zbierke medzinárodných zmlúv. V súčasnosti je takou medzinárodnou zmluvou Zmluva
o pristúpení Českej republiky k Európskej únii. Občania členských štátov Európskej únie,
ktorí spĺňajú podmienky na priznanie volebného práva, majú právo, ak požiadali o zápis do
dodatku stáleho zoznamu voličov, hlasovať vo voľbách do zastupiteľstva obce.
Volebná miestnosť
Vo volebnej miestnosti bude na viditeľnom mieste vyvesený hlasovací lístok označený
nadpisom „vzor“, prehlásenie kandidáta o vzdaní sa kandidatúry alebo splnomocnenca o
odvolaní kandidáta, ak bola doručená do 48 hodín pred začatím volieb; pri zisťovaní
výsledkov volieb sa na hlasy odovzdané pre takého kandidáta neprihliada; ďalej prípadná
informácia o tlačových chybách na hlasovacom lístku s uvedením správneho údaja. Volebná
miestnosť musí byť pre každý volebný okrsok vybavená zákonom č. 491/2001 Zb. o voľbách
do zastupiteľstiev obcí a o zmene niektorých 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 pasom Českej republiky. Ak ide o cudzinca, preukáže po príchode
do volebnej miestnosti okrskovej volebnej komisii štátne občianstvo štátu, ktorého občania sú
oprávnení voliť na území Českej republiky, preukazom o povolení na pobyt vydanom podľa
zákona č. 326/1999 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej republiky a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak volič nepreukáže potrebnými dokladmi svoju totožnosť a štátne občianstvo
Českej republiky, poprípade štátne občianstvo štátu, ktorého občan je oprávnený
hlasovať na území Českej republiky, nebude mu hlasovanie umožnené.
Po zázname vo výpise zo stáleho zoznamu voličov alebo jeho dodatku dostane volič
od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku vybavenú úradnou pečiatkou.

Hlasovací lístok
Hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva obce môže byť vytlačený obojstranne.
V záhlaví každého hlasovacieho lístka je uvedený názov obce a počet členov
zastupiteľstva obce, ktorý má byť zvolený. Kandidáti každej volebnej strany sú uvedení
na spoločnom hlasovacom lístku v poradí určenom volebnou stranou, a to v samostatných
zarámovaných stĺpcoch umiestnených vedľa seba; ak to nie je pre počet volebných strán
možné, pokračujú stĺpce v nasledujúcej rade. Volebnou stranou môže byť politická strana,
politické hnutie, ich koalícia, alebo združenie politických strán alebo politických hnutí a
nezávislých kandidátov, individuálne kandidujúci nezávislý kandidát alebo združenie
nezávislých kandidátov. Údaj o členstve jednotlivých kandidátov v politických stranách alebo
politických hnutiach je na hlasovacom lístku uvedený skratkou; pre informáciu voličov sú na
zadnej strane tejto informácie uvedené tieto skratky s úplnými názvami.
Hlasovací lístok je vybavený odtlačkom pečiatky obecného úradu, ktorý plní pre danú
obec funkciu registračného úradu.
Hlasovacie lístky sú starostom obce distribuované voličom najneskôr 3 dni predo
dňom volieb. V prípade, že dôjde k poškodeniu alebo strate hlasovacieho lístka, môže volič
vo volebnej miestnosti požiadať okrskovú volebnú komisiu o iný hlasovací lístok.
Úprava hlasovacieho lístka
Po prevzatí úradnej obálky, prípadne hlasovacieho lístka, vstúpi volič do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Ak sa volič neodoberie do tohto priestoru, nebude
mu hlasovanie umožnené.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov môže volič hlasovací lístok upraviť
jedným z týchto spôsobov:
1. Označiť krížikom vo štvorčeku v záhlaví stĺpca pred názvom volebnej strany len jednu
volebnú stranu. Tým je daný hlas kandidátom tejto volebnej strany v poradí podľa
hlasovacieho lístka v takom počte, aký je počet členov zastupiteľstva obce, ktorý má byť
v obci volený.
Ak by bola označená týmto spôsobom viac než jedna volebná strana, bol by
taký hlas neplatný.
2. Označiť v rámčekoch pred menami kandidátov krížikom toho kandidáta, za ktorého
hlasuje, a to z ktorejkoľvek volebnej strany, najviac však toľko kandidátov, koľko členov
zastupiteľstva obce má byť zvolených. Počet členov zastupiteľstva, ktorý má byť v obci
zvolený, je uvedený v záhlaví hlasovacieho lístka.
Ak by bolo označených týmto spôsobom viac kandidátov než je stanovený počet,
bol by taký hlas neplatný.
3. Okrem toho je možné oba spôsoby opísané v predchádzajúcich bodoch kombinovať, a to
tak, že možno označiť krížikom jednu volebnú stranu a ďalej v rámčeku pred menom
kandidáta ďalších kandidátov, za ktorých hlasuje, a to v ľubovoľných samostatných
stĺpcoch, v ktorých sú uvedené ostatné volebné strany. V tomto prípade je daný hlas
jednotlivo označeným kandidátom. Z označenej volebnej strany je daný hlas podľa
poradia na hlasovacom lístku len toľkým kandidátom, koľko zostáva do počtu volených
členov zastupiteľstva obce. Ak má byť volených napr. 11 členov zastupiteľstva a je
označená volebná strana s 11 kandidátmi a okrem toho 5 kandidátov individuálne zo
stĺpcov ďalších volebných strán, je daných označenej volebnej strane 6 hlasov, a to pre
kandidátov na prvých šiestich miestach.
Ak by bola týmto spôsobom označená viac než jedna volebná strana alebo viac
kandidátov než je stanovený počet, bol by taký hlas neplatný.
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Ak volič neoznačí na hlasovacom lístku ani volebnú stranu, ani žiadneho
kandidáta, hlasovací lístok nevloží do úradnej obálky, hlasovací lístok pretrhne alebo
vloží do úradnej obálky niekoľko hlasovacích lístkov do toho istého zastupiteľstva, je
jeho hlas neplatný.
Spôsob hlasovania
Po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka hlasuje volič tak,
že úradnú obálku vloží 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 zaňho upraviť a vložiť do úradnej obálky, a poprípade
úradnú obálku i 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 len v územnom obvode stáleho volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená. V takom prípade vyšle okrsková volebná komisia k voličovi 2
svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, úradnou obálkou a hlasovacími lístkami.
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