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INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA 

w wyborach do rad gmin oraz w wyborach do jednej trzeciej Senatu Parlamentu 

Republiki Czeskiej 

(w 27 obwodach wyborczych), które odbędą się 

w piątek 10 października 2014 r. od g. 14:00 do g. 22:00 

oraz w sobotę 11 października 2014 r. od g. 8:00 do g. 14:00 

 

Głosowanie odbywa się wyłącznie w lokalach wyborczych na terytorium Republiki 

Czeskiej. Dla tych wyborów lokale wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze są wspólne. 

 

Wyborcą w wyborach do rad gmin jest obywatel gminy przy założeniu, że 

chociażby w drugi dzień wyborów osiągnął wiek co najmniej 18 lat, oraz w dniu wyborów 

stale zamieszkuje na obszarze danej gminy, i jeżeli chodzi o obywatela państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli wystąpił o zapis do dodatku stałej listy wyborców. 

Wyborcą w wyborach do Senatu jest obywatel Republiki Czeskiej, który chociażby 

w drugi dzień wyborów 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 osiągnął wiek 18 lat. 

 

Głosowanie 

 

Potwierdzenie tożsamości oraz obywatelstwa 

 

W wyborach do rad gmin wyborca po przybyciu do lokalu wyborczego potwierdzi 

obwodowej komisji wyborczej swoją tożsamość oraz obywatelstwo Republiki Czeskiej 

poprzez okazanie ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu Republiki Czeskiej. W 

przypadku obcokrajowca, pozwoleniem na pobyt wydanego zgodnie z ustawą nr. 326/1999 

Dz.U., o pobycie obcokrajowców na terytorium Republiki Czeskiej oraz o zmianie niektórych 

ustaw, w aktualnym brzmieniu. 

W wyborach do Senatu wyborca po przyjściu do lokalu wyborczego potwierdzi 

obwodowej komisji wyborczej swoją tożsamość oraz obywatelstwo Republiki Czeskiej 

przez okazanie ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, paszportu 

dyplomatycznego lub służbowego Republiki Czeskiej, lub innego dowodu podróżniczego. 

Wyborca, który stawił się w lokalu wyborczym z dowodem wyborczym, zobowiązany jest 

do przekazania takiego dowodu wyborczego obwodowej komisji wyborczej; ta załączy go do 

wyciągu ze specjalnej listy wyborców. Dowód wyborczy upoważnia do zapisu na wyciągu 

ze specjalnej listy wyborców w dzień wyborów w obwodzie wyborczym należącym do 

obwodu wyborczego, gdzie zostały wybory ogłoszone, a na którego terenie obwodowym 

wyborca ma stałe miejsce zamieszkania. Wyborca, który nie mieszka na terenie Republiki 

Czeskiej i dowód wyborczy został mu wydany przez urząd przedstawicielski lub konsularny 

Republiki Czeskiej na podstawie zapisu wyborcy na specjalnej liście wyborców prowadzonej 

przez takie urzędy, może głosować w dowolnym lokalu wyborczym należącym do obwodu 

wyborczego, gdzie zostały ogłoszone wybory i gdzie jednocześnie otrzymają kompletny 

zestaw kart do głosowania. 

 

Jeżeli wyborca nie potwierdzi swojej tożsamości oraz obywatelstwa Republiki 

Czeskiej, ewentualnie obywatelstwa państwa, którego obywatel ma prawo głosować na 

terenie Republiki Czeskiej, poprzez okazanie należytych dokumentów, głosowanie nie 

zostanie mu umożliwione. 
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Po dokonaniu wpisu na wyciąg ze stałej listy wyborców lub jego dodatku lub 

specjalnej listy wyborców wyborca otrzyma od obwodowej komisji wyborczej puste koperty 

urzędowe kolorowo odróżnione do pojedynczych wyborów, tzn. szarą kopertę do wyborów 

do rad gmin oraz żółtą kopertę do wyborów do Senatu, oznakowane pieczęcią urzędową. 

W lokalu wyborczym będzie w widocznym miejscu wywieszona karta do głosowania 

w wyborach do rad gminy oraz karty do głosowania w wyborach do Senatu oznakowane 

napisem „WZÓR”, deklaracja kandydata o wyrzeczeniu się kandydatury lub pełnomocnika o 

odwołaniu kandydata, jeżeli została dostarczona na 48 godzin przez otwarciem wyborów; 

podczas liczenia głosów nie będą brane pod uwagę głosy oddane na takiego kandydata; dalej 

ewentualna informacja na temat błędów w wydruku na kartach do głosowania z podaniem 

poprawnych danych. 

 

Karta do głosowania 

 

Karta do głosowania w wyborach do rad gminy może zostać wydrukowana 

obustronnie. W nagłówku każdej karty do głosowania znajduje się nazwa obwodu oraz 

liczba członków rady gminy, która ma zostać wybrana. Kandydaci każdej partii wyborczej 

zostali wymienieni na wspólnej karcie do głosowania w kolejności wyznaczonej przez partię 

wyborczą, w osobnych obramowanych kolumnach umiejscowionych obok siebie; jeżeli nie 

jest to z powodu liczby partii wyborczych możliwe, kolumny kontynuują w kolejnym rzędzie, 

ewentualnie na drugiej stronie. Partią wyborczą może zostać partia polityczna, ruch 

polityczny, ich koalicja, lub stowarzyszenie partii politycznych lub ruchów politycznych i 

kandydatów niezależnych, niezależny kandydat lub stowarzyszenie kandydatów niezależnych. 

Dane o członkostwie pojedynczych kandydatów w partiach politycznych lub ruchach 

politycznych został na karcie do głosowania wskazany skrótem. Na karcie do głosowania tych 

partii politycznych, gdzie podczas rejestracji zadecydowano o skreśleniu kandydata, zostaje 

numer porządkowy na karcie do głosowania, pierwotnie wskazany dla tego kandydata, 

niezajęty. 

Karta do głosowania została na końcu oznakowana pieczęcią urzędu gminy, który 

pełni dla danej gminy funkcję urzędu rejestracyjnego. 

 

Karty do głosowania w wyborach do Senatu zostały wydrukowane dla każdego z 

kandydatów z osobna. Na każdej karcie do głosowania jest wymieniony numer wybrany 

losowo. Dostarczone karty do głosowania nie muszą tworzyć pełną serię liczb, i to w 

przypadkach, kiedy aplikacja kandydata do rejestracji nie została zarejestrowana nawet po 

rozpatrzeniu przez sąd. Karty do głosowania zostały oznakowane odciskiem pieczęci 

upoważnionego urzędu gminy w siedzibie obwodu wyborczego. 

 

W przypadku, kiedy karta do głosowania zostanie uszkodzona lub zgubiona, lub 

wyborca wykryje, że nie ma do dyspozycji wszystkich kart do głosowania, może w lokalu 

wyborczym wystąpić do obwodowej komisji wyborczej o wydanie nowego kompletnego 

zestawu kart do głosowania w wyborach do Senatu lub kart do głosowania w wyborach do rad 

gminy. 

 

Wypełnianie kart do głosowania oraz sposób głosowania 

 

Po otrzymaniu koperty urzędowej, ewentualnie kart do głosowania, wyborca udaje się 

do stanowiska przeznaczonego do wypełnienia kart do głosowania. Wyborcy, który nie 

uda się do takiego stanowiska, głosowanie będzie uniemożliwione. 
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W przypadku wyborów do rady gminy wyborca może wypełnić kartę do głosowania w 

jeden z poniżej wymienionych sposobów: 

1. Poprzez oznaczenie krzyżykiem kratki w nagłówku kolumny przed nazwą partii 

wyborczej tylko jedną partię wyborczą. W ten sposób zostaje oddany głos 

kandydatom tej konkretnej partii wyborczej w kolejności według karty do 

głosowania w liczbie, ile stanowi liczba członków rady gminy, która ma zostać w 

gminie wybrana. 

2. Poprzez oznaczenie w kratkach przed nazwiskami kandydatów krzyżykiem tego 

kandydata, na którego głosuje, i to z dowolnej partii wyborczej, najwyżej 

natomiast tylu kandydatów, ilu członków rady gminy powinno zostać 

wybranych. 

3. Oprócz tego oba wymienione w poprzednich punktach sposoby można łączyć i 

to w taki sposób, że można zaznaczyć krzyżykiem jedną z partii wyborczych i 

dalej w kratce przed nazwiskiem kandydata kolejnych kandydatów, na których 

się głosuje i to w dowolnych osobnych kolumnach, w których zostały 

wymienione pozostałe partie wyborcze. W tym przypadku zostaje oddany głos 

pojedynczo oznakowanym kandydatom. Z oznaczonej partii wyborczej zostaje 

oddany głos według kolejności na karcie do głosowania wyłącznie tylu 

kandydatom, ilu zostaje do liczby wybieranych członków rady gminy. 

Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca włoży ją do szarej koperty 

urzędowej, wskazanej do wyborów do rad gmin. 

Jeżeli wyborca nie zaznaczy na karcie do głosowania ani partii wyborczej ani żadnego z 

kandydatów, nie włoży karty do głosowania do koperty urzędowej, kartę do głosowania 

przerwie lub włoży do koperty urzędowej kilka kart do głosowania na tę samą radę, jego 

głos będzie nieważny. 

 

W przypadku wyborów do Senatu wyborca włoży na stanowisku przeznaczonym do 

wypełnienia kart do głosowania do koperty urzędowej w kolorze żółtym jedną kartę do 

głosowania tego kandydata, na którego zdecydował się głosować. Ta karta 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 są przerwane i karty do głosowania, 

które nie zostały włożone do wskazanej koperty urzędowej. Głos wyborcy zostanie uznany 

za nieważny, jeżeli do koperty urzędowej włożono kilka kart do głosowania. 

 

 Każdy z wyborców głosuje osobiście, zastępstwo jest niedopuszczalne. Wyborca 

głosuje w taki sposób, że kopertę urzędową wrzuci przed obwodową komisją wyborczą do 

urny wyborczej. Z wyborcą, który sam nie może wypełnić karty do głosowania z powodu 

upośledzenia lub nie może czytać czy pisać, może na stanowisku wskazanym do 

wypełniania kart do głosowania przebywać inny wyborca, natomiast nie członek obwodowej 

komisji wyborczej, i kartę do głosowania w jego imieniu może wypełnić i włożyć do koperty 

urzędowej, a w razie potrzeby może również wrzucić urzędową kopertę do urny wyborczej. 

 

Głosowanie w terytorialnie dzielonych miastach statutarnych oraz w stolicy Praga 

 Wyborca włoży kartę do głosowania w wyborach do rady terytorialnie dzielonego 

miasta statutarnego lub do Rady stolicy Praga (ta karta do głosowania została oznaczona na 

lewym brzegu pionowym kolorowym paskiem) i kartę do głosowania w wyborach do rady 

miejskiego obwodu lub miejskiej części do jednej koperty urzędowej w kolorze szarym. 
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Głosowanie do przenośnej urny wyborczej 

 Wyborca może poprosić z poważnych powodów, szczególnie zdrowotnych, miejski 

urząd i 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. 

 

 

Druga tura wyborów do Senatu 

 Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie w obwodzie wyborczym, w którym 

kandyduje, w pierwszej turze wyborów do Senatu odbywającej się w dniach 10 i 11 

października 2014 r. ponad połowy wszystkich oddanych głosów, w wyniku czego nie 

zostanie wybrany żaden z kandydatów, odbędzie się druga tura wyborów. Głosowanie 

rozpocznie się w szóstym dniu po zakończeniu głosowania w pierwszej turze, tzn. że wybory 

odbędą się w piątek 17 października 2014 r. od g. 14:00 do g. 22:00 i w sobotę 18 

października 2014 r. od g. 8:00 do g. 14:00. W drugiej turze kandyduje tylko dwóch 

kandydatów, którzy zdobyli w pierwszej turze pierwsze dwa miejsca. 

 

 Jeżeli przed drugą turą wyborów w obwodzie wyborczym kandydat zrezygnuje ze 

swojej kandydatury, utraci prawo bycia wybieranym lub zginie, do drugiej tury przechodzi 

ten kandydat, który w pierwszej turze wyborów zdobył trzecie miejsce; w takim przypadku 

druga tura wyborów może odbyć się w piątek 24 października 2014 r. od g. 14:00 do g. 

22:00 i w sobotę 25 października 2014 r. od g. 8:00 do g. 14:00. 

 

 Karty do głosowania w drugie turze wyborów wyborcy już nie otrzymają z 

wyprzedzeniem, ale wyborcy otrzymają je bezpośrednio w lokalu wyborczym w dniu 

wyborów. 
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