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INFORMACJE O SPOSOBIE GŁOSOWANIA 

Wybory do rad gmin oraz wybory do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej 
 piątek 5 października 2018 r. od g. 14:00 do g. 22:00 
sobota 6 października 2018 r. od g. 8:00 do g. 14:00 

 
 
Głosowanie odbywa się wyłącznie w terminie wyborów w lokalach wyborczych na terytorium Republiki 
Czeskiej.  
 
Równocześnie z wyborami do rad gmin w 27 okręgach wyborczych odbywają się wybory do Senatu. Dla tych 
wyborów lokale wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze są wspólne. Wyborca może głosować w wyborach 
do Senatu tylko w tym okręgu wyborczym, w którym jest zameldowany na pobyt stały. Jeżeli w pierwszej turze 
nie zostanie wybrany żaden kandydat przez bezwzględną większość oddanych głosów, odbędzie się druga tura.   
 
Wyborcą w wyborach do rady gminy jest 
 obywatel Republiki Czeskiej, który najpóźniej 6 października 2018 r. osiągnie wiek 18 lat i posiada pobyt 

stały w gminie,  
 obywatel innego państwa członkowskiego UE, który najpóźniej 6 października 2018 r. osiągnie wiek 18 

lat, posiada pobyt stały lub zarejestrowany pobyt czasowy i wnioskował o wpis do dodatku stałej listy 
wyborców. 

Wyborcą w wyborach do Senatu jest 
 obywatel Republiki Czeskiej, który najpóźniej 6 października 2018 r. osiągnie wiek 18 lat, w drugiej turze 

też obywatel Republiki Czeskiej, który najpóźniej 13 października 2018 r. osiągnie wiek 18 lat. 
 

Potwierdzanie tożsamości 
Wyborca w lokalu wyborczym musi potwierdzić swoją tożsamość oraz obywatelstwo przez okazanie 
 ważnego dowodu osobistego, 
 ważnego paszportu, paszportu dyplomatycznego lub służbowego Republiki Czeskiej lub innego dowodu 

podróżniczego, 
 w przypadku obcokrajowca, dokumentu o zezwoleniu na pobyt stały lub zaświadczenia o pobycie 

czasowym na terenie. 
 

Jeżeli wyborca nie potwierdzi swojej tożsamości oraz posiadania obywatelstwa poprzez okazanie 
należytych dokumentów, głosowanie nie zostanie mu umożliwione. 
 

Karty do głosowania 
Karta do głosowania w wyborach do rady gminy musi zostać wydrukowana dwustronnie. W takim 
przypadku w stopce jest wymieniony tekst „Kontynuacja na drugiej stronie”.  
Informacja o członkostwie pojedynczych kandydatów w partiach politycznych lub ruchach politycznych została na 
karcie do głosowania podana skrótem. Na karcie do głosowania tych partii politycznych, gdzie podczas rejestracji 
zadecydowano o skreśleniu kandydata, zostaje numer porządkowy tego kandydata wolny. 
 
  
Karty do głosowania w wyborach do Senatu zostały wydrukowane dla każdego z kandydatów z osobna. 
Na każdej karcie do głosowania wymieniony jest losowo wybrany numer. Dostarczone karty do głosowania nie 
muszą tworzyć pełnej serii liczb, jeżeli aplikacja któregoś z kandydatów nie została zarejestrowana nawet po 
rozpatrzeniu przez sąd. 
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Przykładowe karty do głosowania oraz informacje o ewentualnych błędach w wydruku na karcie do głosowania 
zostały opublikowane w lokalu wyborczym. 
 

 
 

Informacja o wyrzeczeniu się kandydatury lub odwołaniu kandydata 
 
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. 
 

Głosowanie 
Każdy z wyborców głosuje osobiście, zastępstwo jest niedopuszczalne. Wyborca głosuje w taki sposób, że 
kopertę urzędową z wybraną lub wypełnioną kartą do głosowania wrzuci do urny wyborczej przed obwodową 
komisją wyborczą. Z wyborcą, który sam nie może wybrać lub wypełnić wybranej 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 lub wypełnić i włożyć do koperty urzędowej i w razie potrzeby może również wrzucić 
urzędową kopertę do urny 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. 

 
Sposób głosowania w wyborach do rad gmin 

 
Wyborca otrzyma od obwodowej komisji wyborczej pustą kopertę urzędową oznakowaną urzędową pieczątką. 
Na żądanie komisja wyda mu również kartę do głosowania. Z kopertą urzędową i kartą do głosowania wyborca 
udaje się do stanowiska przeznaczonego do wypełniania kart do głosowania. 
 
Liczba członków rady gminy, która ma w danej gminie zostać wybrana, jest określona w nagłówku karty 
do głosowania.  
 
Kartę do głosowania należy wypełnić w jeden z następujących sposobów: 

1. Zaznaczyć krzyżykiem w kwadraciku w nagłówku kolumny przed nazwą partii wyborczej wyłącznie 
jedną partię wyborczą. W ten sposób zostaje oddany głos na kandydatów takiej partii wyborczej w 
kolejności według karty do głosowania w liczbie, ilu członków rady gminy ma zostać wybranych. 

2. Zaznaczyć w ramkach przed nazwiskami kandydatów krzyżykiem takiego kandydata, na którego 
wyborca głosuje, z dowolnej partii wyborczej. Można zaznaczyć maksymalnie tylu kandydatów, ilu 
członków rady gminy ma zostać wybranych. 

3. Łączyć oba sposoby i zaznaczyć krzyżykiem jedną partię wyborczą i dalej w ramce przed 
nazwiskiem kandydata kolejnych kandydatów z dowolnych innych partii wyborczych. W takim 
przypadku głos zostaje oddany na pojedynczo zaznaczonych kandydatów. Z zaznaczonej partii 
wyborczej zostaje oddany głos według kolejności na karcie do głosowania tylko takiej liczbie 
kandydatów, ilu zostaje do liczby wybieranych członków rady gminy. 
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Jeżeli wyborca zaznaczy krzyżykiem partię wyborczą, nie zaznacza już w takiej partii wyborczej 
konkretnych kandydatów. Zaznaczenie kandydatów w takiej partii wyborczej nie będzie w takim 
przypadku brane pod uwagę.  
 
Wypełnioną kartę do głosowania wyborca włoży do szarej koperty urzędowej przeznaczonej dla 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. 
 
 
Głosowanie do rady dzielnic miasta oraz okręgów miejskich 
W przypadku głosowania w terytorialnie dzielonych miastach statutarnych oraz w stolicy Praga wyborca 
włoży do jednej koperty urzędowej obie karty do głosowania, tzn. kartę do głosowania dla wyborów do rady 
terytorialnie dzielonego miasta statutarnego lub do rady stolicy Praga (taka karta do głosowania została 
oznaczona na lewym brzegu pionowym różowym paskiem) i kartę do głosowania dla wyborów do rady okręgu 
miejskiego lub dzielnicy miasta. 
 
Głosowanie wyborców zapisanych zagranicą w urzędach przedstawicielskich Republiki Czeskiej w 
wyborach do rady gmin 
Głosowanie w wyborach do rad gmin zagranicą nie jest możliwe. Wyborca zapisany na specjalnej liście 
wyborców zagranicą może w wyborach do rad gmin głosować, jeżeli przedstawi urzędowi gminy, ewentualnie w 
dzień wyborów okręgowej komisji wyborczej, zaświadczenie z urzędu przedstawicielskiego lub konsularnego o 
skreśleniu ze specjalnej listy wyborców. 
 

Sposób głosowania w wyborach do Senatu 
 

Wyborca otrzyma od obwodowej komisji wyborczej pustą kopertę urzędową oznakowaną urzędową pieczątką. 
Na żądanie komisja wyda mu również zestaw kart do głosowania. Z kopertą urzędową i kartami do głosowania 
wyborca udaje się do stanowiska przeznaczonego do wypełniania kart do głosowania. Wyborca włoży do koperty 
urzędowej jedną kartę do głosowania tego kandydata, na którego zdecydował się zagłosować. Tej karty do 
głosowania w żaden sposób nie wypełnia się. 
 
Wybory do Senatu odbywają się razem z wyborami do rad gmin. Koperty urzędowe i karty do głosowania 
dla pojedynczych wyborów zostały kolorystycznie odróżnione. Karta do głosowania oraz koperta 
urzędowa dla wyborów do rad gmin mają kolor szary, karty do głosowania oraz koperta urzędowa dla 
wyborów do Senatu mają kolor żółty. Istotne jest, żeby przy zbiegu wyborów karta do głosowania koloru 
szarego została włożona do koperty urzędowej koloru szarego i karta do głosowania koloru żółtego 
została włożona do koperty urzędowej koloru żółtego, w przeciwnym przypadku głosy będą nieważne. 
Wyborca powinien podczas wkładania karty do głosowania do koperty urzędowej uważać, żeby przez 
przypadek nie włożyć do koperty urzędowej (np. z powodu sklejenia) więcej kart do głosowania. 
Albowiem w takim przypadku głos wyborcy zostałby 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.  

Głosowanie na dowód wyborczy w wyborach do Senatu 
Jeżeli wyborca głosuje w wyborach do Senatu na dowód wyborczy, powinien go oddać okręgowej komisji 
wyborczej. Od komisji następnie otrzyma pustą kopertę urzędową oznakowaną urzędową pieczęcią i pełny 
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zestaw kart do głosowania.    Z dowodem wyborczym można głosować w okręgu wyborczym, w którym zostały 
wybory zapowiedziane i na którego terenie jest wyborca jednocześnie zameldowany na pobyt stały. To nie 
dotyczy wyborcy, któremu dowód wyborczy został wydany przez urząd przedstawicielski lub konsularny Republiki 
Czeskiej na podstawie jego rejestracji w tym urzędzie. Taki wyborca może głosować w dowolnym okręgu 
wyborczym, w którym wybory zostały w danym roku zapowiedziane. 
  
Głosowanie w wyborach do Senatu poza okręgiem wyborczym, w którym wyborca ma pobyt stały 
Aktywne prawo wyborcze w wyborach do Senatu jest uwarunkowane pobytem stałym wyborcy we właściwym 
okręgu wyborczym. Wyborca, który jest zapisany na stałej liście wyborców na terytorium Republiki Czeskiej może 
więc głosować w wyborach do Senatu tylko w tym roku, w którym w jego okręgu wyborczym odbywają się 
wybory. Jeżeli wyborca znajduje się w dniu wyborów na terytorium innego okręgu wyborczego lub 
zagranicą (np. z powodu pobytu w szpitalu lub podróży służbowej), oznacza to rzeczową przeszkodę w 
stosowaniu prawa wyborczego. Wyżej wymienione nie stosuje się dla wyborców zapisanych na specjalnych 
listach wyborców w urzędach przedstawicielskich lub konsularnych Republiki Czeskiej zagranicą. 
 
 
Druga tura wyborów do Senatu 
Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie w pierwszej turze wyborów ponad połowy wszystkich oddanych 
głosów, w wyniku czego nie zostanie wybrany żaden z kandydatów, odbędzie się druga tura wyborów. W drugiej 
turze kandyduje tylko dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobyli pierwsze dwa miejsca. Druga tura 
będzie się odbywać w piątek 12 października 2018 r. od g. 14:00 do g. 22:00 i w sobotę 13 października 
2018 r. od g. 8:00 do g. 14:00.  
Jeżeli przed drugą turą wyborów kandydat zrezygnuje ze swojej kandydatury, utraci prawo bycia wybieranym lub 
umrze, do drugiej tury przechodzi ten kandydat, który w pierwszej turze wyborów znalazł się na trzecim miejscu; 
w takim przypadku druga tura wyborów może odbyć się w piątek 19 października 2018 r. od g. 14:00 do g. 22:00 i 
w sobotę 20 października 2018 r. od g. 8:00 do g. 14:00. 

Karty do głosowania (w kolorze szarym) w drugiej turze wyborów nie będą wcześniej dostarczane 
wyborcy, ale wyborca otrzyma je bezpośrednio w lokalu wyborczym w dniu wyborów.  

 

 


