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INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
Wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej
piątek 8 października 2021 r. od g. 14:00 do g. 22:00
oraz sobota 9 października 2021 r. od g. 8:00 do g. 14:00
Wyborcą jest
 obywatel Republiki Czeskiej,
 który najpóźniej 9 października 2021 r. osiągnie wiek 18 lat.
Głosowanie odbywa się na terenie Republiki Czeskiej, w 14 krajach wyborczych. Wyborca głosuje w
takim okręgu wyborczym, w którym zgłoszone ma miejsce stałego zamieszkania i wpisany został do
stałego spisu wyborców. Wyjątek tworzą wyborcy głosujący na dowód wyborczy (patrz niżej). Głosuje się
również za granicą na ambasadach i urzędach konsularnych Republiki Czeskiej.
Karty do głosowania
Karty do głosowania w wyborach do Izby Poselskiej są drukowane dla każdej partii politycznej, ruchu
politycznego lub koalicji osobno.
Na każdej karcie do głosowania wymieniony jest losowo wybrany numer. Karty do głosowania tych samych
partii politycznych, ruchów politycznych lub koalicji muszą zostać we wszystkich województwach wyborczych
oznakowane jednakowym losowo wybranym numerem. Karty do głosowania nie muszą tworzyć pełną serię
liczb, kiedy któraś ze stron politycznych, ruchów politycznych lub koalicji nie zgłasza kandydata we wszystkich
krajach.
Informacja o członkostwie kandydatów w partiach politycznych i ruchach politycznych została na karcie do
głosowania podana skrótem; lista skrótów jest częścią zestawu kart do głosowania.
Przebieg głosowania
W lokalu wyborczym opublikowane zostaną informacje o ewentualnym wyrzeczeniu się kandydatury lub
odwołaniu kandydata. Podczas liczenia głosów nie będą brane pod uwagę głosy oddane na takiego
kandydata.
Wyborca w lokalu wyborczym musi potwierdzić swoją tożsamość oraz obywatelstwo Republiki Czeskiej.
 poprzez okazanie ważnego dowodu osobistego,
 poprzez okazanie ważnego paszportu, paszportu dyplomatycznego lub służbowego Republiki Czeskiej lub
innego dowodu podróżniczego.
Jeżeli wyborca nie potwierdzi swojej tożsamości oraz posiadania obywatelstwa Republiki Czeskiej,
poprzez okazanie należytego dokumentu, głosowanie nie zostanie mu umożliwione.
Wyborca otrzyma od obwodowej komisji wyborczej pustą kopertę urzędową oznakowaną urzędową pieczątką.
Na żądanie komisja wyda mu również zestaw kart do głosowania.
Każdy z wyborców głosuje osobiście, zastępstwo jest niedopuszczalne.
Z kopertą urzędową i kartami do głosowania wyborca udaje się do stanowiska przeznaczonego do wypełniania
kart do głosowania. W przeciwnym wypadku głosowanie nie zostanie mu umożliwione. Wyborca włoży do
koperty urzędowej jedną kartę do głosowania tej partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji, na którą
zdecydował się zagłosować. Na karcie do głosowania, którą wkłada do pustej koperty urzędowej może poprzez
zaznaczenie kółkiem numeru porządkowego najwyżej 4 kandydatów wspomnianych na takiej karcie zaznaczyć,
którego z nich preferuje (oddanie głosu preferencyjnego).

Wyborca musi zadbać o to, żeby do koperty urzędowej włożył wyłącznie jedną kartę do głosowania, w
przeciwnym wypadku głos wyborcy zostanie uznany za nieważny.
Za nieważne zostaną uznane również 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.
Wyborca głosuje w taki sposób, że kopertę urzędową z wybraną kartą do głosowania wrzuci do urny wyborczej
przed obwodową komisją wyborczą.
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 wybrać i włożyć do
koperty urzędowej, a w razie potrzeby może również wrzucić urzędową kopertę do urny wyborczej.

Głosowanie za okazaniem dowodu wyborczego
Z dowodem wyborczym można głosować poza „domowym okręgiem wyborczym” w dowolnym okręgu
wyborczym na terenie Republiki Czeskiej lub specjalnym okręgu wyborczym za granicą.
Jeżeli wyborca głosuje na dowód wyborczy, powinien go oddać okręgowej komisji wyborczej.
Głosowanie do przenośnej urny wyborczej
Wyborca na podstawie poważnych powodów, szczególnie zdrowotnych, może poprosić urząd gminy i w dniach
wyborów obwodową komisję wyborczą, aby mógł głosować poza lokalem wyborczym do przenośnej urny
wyborczej. Obwodowa komisja wyborcza natomiast może wysłać swoich członków z przenośną urną wyborczą
tylko w ramach swojego obwodu wyborczego.

Proszę śledzić aktualne informacje odnośnie obowiązku noszenia środków ochrony nosa i ust. Bądźcie
uważni i przestrzegajcie zalecane środki przeciwpandemicznie.

