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INFoRMAGJE o SPosoBlE GLosoWANlA
Wybory do rad gmin oraz výybory do Senatu Parlamentu RepubIikl Czeskiej
pi4tek 23 wzešnia 2022r. od g. 14:00 do g. 22:00
sobota 24 wnešnia 2022r. od g. 8:00 do g. 14:00

Glosowanie odbywa sig wylqcznie w terminie wyborów w lokalach wyborczych na tefiorium Republiki

Równoczešnie z wyborami do rad gmin w 27 okrggach wyborczych odbywajq sig wybory do Senatu, Dla tych
wyborów lokale wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze sqwspólne. Wyborca može glosowaó w wyborach
do Senatu tylko w tym okrggu wyborczym, w którym jest zameldowany na pobyt staly. Ježeli w pierwszej tuze
tura,
losów, od
nie zostanie wbranv žaden
Wyborcq w wyborach do rady gminy jest

./

/

obywatel Republiki Czeskiej, który najpóžniej 24 wrzešnia2022 r. osiqgnie wiek 18lat iposiada pobyt
staly w gminie,

obywatel innego paňstwa czlonkowskiego UE, który najpóžniej 24 wzešnia 2022 r. osiqgnie wiek 18 lat,
posiada pobyt staty lub zarejestrowany pobyt czasowy i wnioskowal o wpis do dodatku stalej listy
wyborców,

Wyborc4 w wyborach do Senatu jest

./

obywatel Republiki Czeskiej, który najpóžniej 24 wzešnia 2022 r. osiqgnie wiek 18 lat, w drugiej tuze
tež obywatel Republiki Czeskiej, który najpóžniej 1 paždziernika2022 r. osiqgnie wiek 18 lat.

potwierdzan ie tožsamošci
Wyborca w lokalu wyborczym musi potwierdzió swojqtožsamošó oraz obywatelstwo pzez okazanie

./
,/

,/

wažnego dowodu osobistego,
wažnego paszportu, paszpoňu dyplomatycznego lub službowego Republiki czeskiej lub innego dowodu
podróžniczego,

w przypadku obcokrajowca, dokumentu o zezwoleniu na pobyt staly lub zašwiadczenia o pobycie

terenie.

czasowym na

, r"',

''!

Ježeli wyborca nie potwierdzi swojej tožsamošci oraz posiadania obywatelstwa popzez okazanie
naležvtvch dokumentów, qlosowanie nie zostanie mu umožliwione.

KaÉydo glosowania
Karta do glosowania w wyborach do rady gminy musi zostaó wydrukowana dwustronnie, W takim
pzypadku w stopce jest wymieniony tekst ,,Kontynuacja na drugiej stronie".
lnformacja o czlonkostwie pojedynczych kandydatów w partiach politycznych lub ruchach politycznych zostala na
karcie do glosowania podana skrótem, Na karcie do glosowania tych partii politycznych, gdzie podczas rejestracji

zadecydowano

o

skrešleniu kandydata, zostaje numer pozqdkowy tego kandydata

Kafi

wolny,

do glosowania wwyborach do Senatu zostalywydrukowane dla každego z kandydatówz osobna.
Na každej karcie do glosowania wymieniony jest losowo wybrany numer, Dostarczone karty do glosowania nie
muszE twozyó pďnej serii liczb, ježeli aplikacja któregoš z kandydatów nie zostala zarejestrowana nawet po
rozpatzeniu przez sqd.
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przykladowe kaňy do glosowania oraz informacje o ewentualnych blgdach w wydruku na karcie do glosowania
zostaly opublikowane w lokalu wyborczym.

lnformacja o wyrzeczeniu siq kandydatury lub odwďaniu kandydata

W lokalu wyborczym opublikowane zostanq informacje o ewentualnym wyrzeczeniu siQ kandydatury lub
glosY oddane na takiego
odwolaniu kandydata, podczas Iiczenia glosów nie bgdq brane pod uwagQ
kandydata.

Glosowanie
Každy zwyborców glosuje osobišcie, zastgpstwo jest niedopuszczalne. Wyborca glosuje w taki sPosób, Že

pzed obwodowq
kopeňg uzgdowq z wybranq lub wypelnionq kartq do glosowania wzuci do urny wyborczej
glosowania z powodu
komisjq wybo rcz4 Zwyborc4 który sam nie može wybraó lub wypelnió wybranej karty do

glosowania
upošledzenia lub nie može czytaó czy pisaó, može na stanowisku wskazanym do wypelniania kart do
jego
pzebywaó inny wyborca, natomiast nie czlonek obwodowej komisji wyborczej i kartq do glosowania w
imieniu može wybraó lub wypelnió i wložyó do koperty uzgdowej i w razie potzeby moŽe równieŽ wzució

uzgdowqkopertg do urny wyborczej.

Glosowanie do pnenošnei urny wyborczej
Wyborca na podstawie powažnych powodów, szczególnie zdrowotnych, može poprosiÓ uzqd gminy i w dniach

wyborów obwodowq komisjg wyborcz4 aby mógl glosowaó poza lokalem wyborczym do pzenoŠnej urnY
wyborczej, obwodowa komisja wyborcza natomiast može wyslaó swoich czlonkÓw z pzenoŠnq urnq wYborczq
tylko w ramach swojego obwodu wyborczego,

Sposób glosowania wwyborach do rad gmin
pieczqtkq.
Wyborca otzyma od obwodowej komisji wyborczej pustq kopertg uzgdowq oznakowanq uzgdowq
glosowania
wyborca
Na žqdanie komis|a wyda mu równiež kartg do glosowania, Z kopertq uzgdowq i kaňq do
glosowania.
kart
do
przeznaczonego
wypelniania
do
udaje sig do stanowiska

igminiezostaówybrana,jestokreŠlonawnaglóuftukafi
do glosowania.
Kartq do glosowania naležy wypelnió w jeden z nastgpujqcych sposobów:

1,

2.
3.

Zaznaczyó kzyžykiem w kwadraciku w naglówku kolumny pzed nazwq partii wyborczej wylqcznie
jednq partig wyborczq. W ten sposób zostaje oddany glos na kandydatów takiej partii wyborczej w
kolejnošci wedlug karty do glosowania w liczbie, ilu czlonków rady gminy ma zostaÓ wybranych,

Zaznaczyó

w ramkach pzed nazwiskami kandydatów kzyžykiem takiego kandydata, na

którego

wyborca glosuje, z dowolnej partii wyborczej. Možna zaznaczyé maksymalnie tylu kandydatów, ilu
czlonków rady gminy ma zostaó wybranych.

i

zaznaczyó knyžykiem jedn4 partiq wyborcz4 i dalej w ramce Przed
nazwiskiem kandydata kolejnych kandydatów z dowolnych innych partii wyborczych, W takim
przypadku glos zostaje oddany na pojedynczo zaznaczonych kandydatów, Z zaznaczonej partii
wyborczej zostaje oddany glos wedlug kolejnošci na karcie do glosowania tylko takiej liczbie

l_qczyé oba sposoby

kandydatów, ilu zostaie do liczby wybieranych czlonków rady gminy.
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Ježeli wyborca zaznaczy kzyžykiem paňig wyborczq, nie zaanacza juž w takiej partii wyborczej
konkretnych kandydatów. Zaznaczenie kandydatów w takiej partii wyborczej nie bgdzie w takim
brane
Wypelnionq kartg do glosowania wyborca wložy do szarej koperty uzgdowej pzeznaczonej dla wyborów do rad
gmin,

Ježeli wyborca nie zaznaczy na karcie do glosowania ani partii wyborczej ani žadnego z kandydatóq nie
rldožy karty do glosowania do koperty uzgdowej, kartg do glosowania paerwie lub wložy do kopefi
kilka kart do qlosowania na

Glosowanie do rady dzlelnic miasta oraz okrggów miejskich
W pzypadku glosowania w tefiorialnie dzielonych miastach statutarnych oraz w stolicy Praga wyborca
wložy do jednej koperty uzgdowej obie karty do glosowania, tzn. kartg do glosowania dla wyborów do rady
terytorialnie dzielonego miasta statutarnego lub do rady stolicy Praga (taka karta do glosowania zostala
oznaczona na lewym bzegu pionowym róžowym paskiem) i kartq do glosowania dla wyborów do rady okrggu
miejskiego lub dzielnicy miasta.

Glosowanie wyborców zapisanych zagranic4

w uzgdach pzedstawicielskich Republiki Czeskiej

w

wyborach do rady gmin
Glosowanie w wyborach do rad gmin zagranicq nie jest možliwe, Wyborca zapisany na specjalnej lišcie
wyborców zagranicq može w wyborach do rad gmin glosowaó, ježeli przedstawi urzgdowi gminy, ewentualnie w
dzieň wyborów okrggowej komisji wyborczej, zašwiadczenie z urzgdu pzedstawicielskiego lub konsularnego o
skrešleniu ze specjalnej listy wyborców,

Sposób glosowania wwyborach do Senatu
Wyborca otayma od obwodowej komisji wyborczej pustq kopertq uzgdowq oznakowanq uzgdowq pieczqtkq.
Na žqdanie komisja wyda mu równiež zestaw kart do glosowania, Z kopertq urzgdowq i kartami do glosowania
wyborca udaje sig do stanowiska przeznaczonego do wypelniania kart do glosowania, Wyborca wtožy do kopefty

uzgdowej jednq kartg do glosowania tego kandydata, na którego zdecydowal sig zaglosowaó. Tej karty do
glosowania w žaden sposób nie wypelnia sig,

Kopefi uzgdowe i karty do glosowania
dla pojedyncrych wyborów zostaly kolorystycznie odróžnione. Karta do glosowania oraz koperta

Wybory do Senatu odbywajq sig razem z tryborami do rad gmin.

uzgdowa dla wyborów do rad gmin majq kolor szary, karty do glosowania oraz koperta uzgdowa dIa
wyborów do Senatu maj4 kolor žólty. lstotne jest, žeby pay zbiegu wyborów karta do glosowania koloru

szarego zostala udožona do koperty uzgdowej koloru szarego i karta do glosowania koloru žoltego
zostala tdožona do koperty uzgdowej koIoru žoltego, w pzeciwnym paypadku glosy bgdq niewažne.
Wyborca powinien podczas wkladania karty do glosowania do koperty uzgdowej uwažaó, žeby przez
pnypadek nie wložyó do koperty uzgdowej (np. z powodu sklejenia) wigcej kart do glosowania.
za nlewazny.
Albowiem wtakim

Za niewažne zostanq uznane równiež takie karty do

glosowania, które nie zostaly wydrukowane na

wyznaczonym formulazu, karty do glosowania, które bgdq przedarte i karty do glosowania, które nie zostanq
wložone do koperty urzgdowej.

Glosowanie na dowód wyborczy wwyborach do Senatu
Ježeli wyborca glosuje w wyborach do Senatu na dowód wyborczy, powinien go oddaó okrggowej komisji
wyborczej. Od komisji nastgpnie otrzyma pustq kopertg urzqdowq oznakowanq urzgdowq pieczgciq

i

pelny
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glosowaó w okrqgu wyborczYm, w którym zostalY
zestaw kaň do glosowania. Z dowodem wyborczym možna
jednoczeŠnie zameldowany na PobYt stalY, To nie
wybory zapowiedziane i na którego terenie jest wyborca
pzedstawicielski lub konsularnY RePubliki
oótyciy wyborcy, któremu dowód wyborczy zostal wydany przezurzqd
podstawie jego rejestracji w tym uzgdzie. Taki wyborca može glosowaÓ w dowolnYm okrggu

czóskiej na

wyborczym, w którym wybory zostaly w danym roku zapowiedziane,
ma pobyt staly
Glosowanie w wyborach do Senatu poza okrggiem wyborczym, w którym wyborca
pobytem stalym wyborcY we wlaŠciwYm
Aktywne prawo wyborcze w wyborach do Senatu jest uwarunkowane
RePubliki Czeskiej moŽe
okrggu wyborczym. Wyborca, który jest zapisany na stalej lišcie wyborców na terytorium

jego okrggu wyborczym odbYwajq sig
wiqČ-giosowaó w wyborach do Senatu tylko w tym roku, w którym w

wYborczego lub
wybory. Ježeli wyborca znajduje sig w dniu wyborów na terytorium innego okrggu
w
zagranicq (np. z powodu pobytu w szpitalu lub podróžy službowej), oznacza to zeczowq PzeszkodQ
sPecjalnYch
stósowaniu prawa wyborczego. Wyžej wymienione nie stosuje sig dla wyborców zapisanYch na
zagranicq.
listach wyborców w urzgdach pzedstawicielskich lub konsularnych Republiki Czeskiej

Druga tura wyborów do Senatu

Ježeli žaden z kandydatów nie zdobgdzie w pierwszej tuze wyborów ponad polovýY wszYstkich oddanYch

glosów, w wyniku czego nie zostanie wybrany žaden z kandydatów, odbqdzie siQ druga tura wYborów. W drugiej
tura
tuze kandyduje tylko dwóch kandydatów, któzy w pienruszej turze zdobyli pierulsze dwa miejsca, Druga
r.
bgdzie siq odbywaó w pi4tek 30 wzešnia 2022 r. od g. 14:00 do g. 22:00 i w sobotg 1 PaŽdziernika2022

od g. 8:00 do g. 'l4:00.
wYbieranYm lub
Ježeli przed drugqturqwyborów kandydat zrezygnuje ze swojej kandydatury, utraci Prawo bYcia
mieiscu;
umze, do drugiej tury pzechodzi ten kandydat, który w pierwszej tuze wyborÓw znalazl sig na tzecim
w takim

pzypadku druga tura wyborów može odbyó sig w piqtek 7 paždziernika2022 r. od g. 14:00 do g, 22:00

i

w sobotg 8 paždziemika 2022r. od g. 8:00 do 9. 14:00,

@kolozeszarym)wdrugiejtuzewyborównieb9d4wczeŠniejdostarczane
wybórcy, aie wyborca otrzyma je bezpošrednio w

eobowi4zkunoszeniaŠrodkówochronynosaiust.B4džcie

uwažni i pzestzegajcie zalecane šrodki

pneciwpandemicznie.

ti

