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INFORMÁCIE O SPÔSOBE HLASOVANIA 
vo voľbách do zastupiteľstiev obcí a voľbách do tretiny Senátu Parlamentu Českej 

republiky (v 27 volebných obvodoch), ktoré sa konajú 

v piatok 10. októbra 2014 od 14.00 hodiny do 22.00 hodiny 

a v sobotu 11. októbra 2014 od 8.00 hodiny do 14.00 hodiny 
 

Hlasovanie prebieha iba vo volebných miestnostiach na území Českej republiky. Pre 

tieto voľby sú spoločné volebné miestnosti aj okrskové volebné komisie. 

 

Voličom pre voľby do zastupiteľstva obce je občan obce za predpokladu, že aspoň 

druhý deň volieb dosiahol vek najmenej 18 rokov, je v deň volieb v tejto obci prihlásený na 

trvalý pobyt, a ak ide o štátneho občana členského štátu Európskej únie, ak požiadal o zápis do 

dodatku stáleho zoznamu voličov. 

Voličom pre voľby do Senátu je štátny občan Českej republiky, ktorý aspoň druhý deň 

volieb dosiahol vek najmenej 18 rokov. V druhom kole môže voliť aj občan Českej republiky, 

ktorý aspoň druhý deň konania druhého kola volieb dosiahol vek najmenej 18 rokov. 

 

 

Hlasovanie 

Preukázanie totožnosti a štátneho občianstva 

 

Pre voľby do zastupiteľstiev obcí 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, 

preukazom o povolení na pobyt vydaným podľa zákona č. 326/1999 Zb., o pobyte cudzincov na 

území Českej republiky a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Pre voľby do Senátu volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže okrskovej 

volebnej komisii svoju totožnosť a štátne občianstvo Českej republiky platným občianskym 

preukazom alebo platným cestovným, diplomatickým alebo služobným pasom Českej republiky 

alebo cestovným preukazom. Volič, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským 

preukazom, je povinný tento voličský preukaz odovzdať okrskovej volebnej komisii; tá ho 

priloží k výpisu zo zvláštneho zoznamu voličov. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do 

výpisu zo zvláštneho zoznamu voličov v dňoch volieb vo volebnom okrsku spadajúcom do 

volebného obvodu, kde sú voľby vyhlásené a v ktorého územnom obvode je volič 

prihlásený na trvalý pobyt. Volič, ktorý nebýva na území Českej republiky a voličský preukaz 

mu vydal zastupiteľský alebo konzulárny úrad Českej republiky na základe zápisu voliča v 

zvláštnom zozname voličov vedenom týmito úradmi, môže hlasovať v ktoromkoľvek volebnom 

okrsku spadajúcom do volebného obvodu, kde sú vyhlásené voľby a kde zároveň dostane úplný 

súbor hlasovacích lístkov. 

 

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť a štátne občianstvo Českej republiky, prípadne štátne 

občianstvo štátu, ktorého občan je oprávnený hlasovať na území Českej republiky, 

potrebnými dokladmi, nebude mu hlasovanie umožnené. 
 

Po zázname vo výpise zo stáleho zoznamu voličov alebo jeho dodatku alebo zvláštneho 

zoznamu voličov dostane volič od okrskovej volebnej komisie prázdne úradné obálky farebne 

odlíšené pre jednotlivé voľby, t. j. sivú obálku pre voľby do zastupiteľstiev obcí a žltú 

obálku pre voľby do Senátu, opatrené úradnou pečiatkou. 

Vo volebnej miestnosti bude na viditeľnom mieste vyvesený hlasovací lístok pre voľby 

do zastupiteľstva obce a hlasovacie lístky pre voľby do Senátu označené nápisom „VZOR“, 

vyhlásenie kandidáta o vzdaní sa kandidatúry alebo zmocnenca o odvolaní kandidáta, ak boli 

doručené do 48 hodín pred začatím volieb; pri zisťovaní výsledkov volieb sa k hlasom 



2  

odovzdaným pre takého kandidáta neprihliada; ďalej prípadná informácia o tlačových chybách 

na hlasovacích lístkoch s uvedením správneho údaja. 

 

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 nie je to pre počet volebných strán možné, pokračujú stĺpce v 

nasledujúcom rade, prípadne na druhej strane. 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. Na hlasovacom lístku tých 

volebných strán, pri ktorých bolo pri registrácii rozhodnuté o škrtnutí kandidáta, zostáva 

poradové číslo na hlasovacom lístku, pôvodne určené pre tohto kandidáta, neobsadené. 

Hlasovací lístok je na konci textu opatrený odtlačkom pečiatky obecného úradu, ktorý plní pre 

danú obec funkciu registračného úradu. 

 

Hlasovacie lístky pre voľby do Senátu sú vytlačené pre každého kandidáta samostatne. 

Na každom hlasovacom lístku je uvedené číslo určené žrebom. Dodané hlasovacie lístky 

nemusia tvoriť úplný číselný rad, a to v prípadoch, keď prihláška kandidáta na registráciu nebola 

zaregistrovaná ani na základe preskúmania súdom. Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom 

pečiatky povereného obecného úradu v sídle volebného obvodu. 

 

V prípade, že dôjde k poškodeniu alebo strate hlasovacích lístkov alebo volič zistí, že 

nemá k dispozícii všetky hlasovacie lístky, môže vo volebnej miestnosti požiadať okrskovú 

volebnú komisiu o vydanie nového kompletného súboru hlasovacích lístkov pre voľby do 

Senátu alebo hlasovacieho lístka pre voľby do zastupiteľstva obce. 

 

Úprava hlasovacieho lístka a spôsob hlasovania 
 

Po prijatí úradných obálok, prípadne hlasovacích lístkov, vstúpi volič do priestoru 

určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V prípade, že sa volič neodoberie do tohto priestoru, 

nebude mu hlasovanie umožnené. 
 

V prípade volieb do zastupiteľstva obce môže volič hlasovací lístok upraviť jedným z 

uvedených spôsobov: 

1. Označiť krížikom vo štvorčeku v záhlaví stĺpca pred názvom volebnej strany iba jednu 

volebnú stranu. Tým je daný hlas kandidátom tejto volebnej strany v poradí podľa 

hlasovacieho lístka v počte, koľko predstavuje počet členov zastupiteľstva obce, ktorý 

má byť v obci volený. 

2. Označiť v rámčekoch pred menami kandidátov krížikom toho kandidáta, pre ktorého 

hlasuje, a to z ktorejkoľvek volebnej strany, najviac však toľko kandidátov, koľko 

členov zastupiteľstva obce má byť zvolených. 

3. Okrem toho je možné oba spôsoby opísané v predchádzajúcich bodoch kombinovať, a 

to tak, že je možné označiť krížikom jednu volebnú stranu a ďalej v rámčeku pred 

menom kandidáta ďalších kandidátov, pre 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 iba toľkým kandidátom, koľko zostáva do počtu 
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volených členov zastupiteľstva obce. 

Po úprave vloží volič hlasovací lístok do sivej úradnej obálky, určenej pre voľby do 

zastupiteľstiev obcí. 

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. 

 

V prípade volieb do Senátu vloží volič v priestore určenom na úpravu hlasovacích 

lístkov do úradnej obálky farby žltej jeden hlasovací lístok toho kandidáta, pre ktorého sa 

rozhodol hlasovať. Tento hlasovací lístok sa nijako neupravuje. 

Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, hlasovacie lístky, ktoré sú 

pretrhnuté, a hlasovacie lístky, ktoré nie sú vložené do príslušnej úradnej obálky. Hlas voliča je 

neplatný, ak je v úradnej obálke vložených niekoľko hlasovacích lístkov. 

 

Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Volič hlasuje tak, že úradnú 

obálku vloží pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. 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 za neho upraviť a vložiť do úradnej obálky, a prípadne aj 

úradnú obálku vložiť do volebnej schránky. 

 

Hlasovanie v územne členených štatutárnych mestách a v hlavnom meste Prahe 
Volič vloží hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva územne členeného štatutárneho 

mesta alebo do Zastupiteľstva hlavného mesta Prahy (tento hlasovací lístok je označený na 

ľavom okraji zvislým farebným pruhom) a hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva 

mestského obvodu alebo mestskej časti do jednej úradnej obálky sivej farby. 

 

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky 
Volič môže zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov požiadať obecný úrad a v dňoch 

volieb okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to iba v 

územnom obvode stáleho volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. 

 

 

 

Druhé kolo volieb do Senátu 
Ak žiadny z kandidátov nezíska vo volebnom obvode, kde kandiduje, v prvom kole 

volieb do Senátu, konanom v dňoch 10. a 11. októbra 2014, nadpolovičnú väčšinu všetkých 

odovzdaných hlasov, a nebude tak zvolený žiadny z kandidátov, bude sa konať druhé kolo 

volieb. Hlasovanie bude začaté šiesty deň po ukončení hlasovania v prvom kole, tzn. že voľby 

prebehnú v piatok 17. októbra 2014 od 14.00 hodiny do 22.00 hodiny a v sobotu 18. októbra 

2014 od 8.00 hodiny do 14.00 hodiny. V druhom kole kandidujú iba dvaja kandidáti, ktorí sa v 

prvom kole umiestnili na prvých dvoch miestach. 

 

Ak pred druhým kolom volieb vo volebnom obvode sa kandidát svojej kandidatúry vzdá, 

stratí právo byť volený alebo zomrie, postupuje do druhého kola volieb kandidát, ktorý sa v 

prvom kole volieb v konečnom poradí umiestnil na treťom mieste; v takom prípade sa druhé 

kolo môže uskutočniť v piatok 24. októbra 2014 od 14.00 hodiny do 22.00 hodiny a v sobotu 25. 

októbra 2014 od 8.00 hodiny do 14.00 hodiny. 

 

Hlasovacie lístky pre druhé kolo volieb už voličovi nebudú dodané vopred, ale volič ich 

dostane priamo vo volebnej miestnosti v dňoch volieb. 
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