
slovenština 

INFORMÁCIE O ZÁSADÁCH A SPÔSOBE HLASOVANIA 
Voľby do Európskeho parlamentu na území Českej republiky  

piatok 24. mája 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod. 
sobota 25. mája 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Voličom je  
� občan ČR, ktorý aspoň 25. mája 2019 dosiahne vek 18 rokov, 
� občan iného členského štátu EÚ, ktorý aspoň 25. mája 2019 dosiahne vek 18 rokov a je najmenej 

od 10. apríla 2019 prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt na území ČR.  

Volič môže hlasovať, iba ak je zapísaný v zozname voličov pre voľby do EP a 
� nemá obmedzenú slobodu z dôvodu ochrany zdravia 
� nemá obmedzenú svojprávnosť na výkon volebného práva. 

Hlasovanie prebieha iba na území ČR vo volebných miestnostiach. 

Preukazovanie totožnosti  
Volič musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť a štátne občianstvo. Občan ČR tak urobí 
platným občianskym preukazom, platným cestovným, diplomatickým alebo služobným pasom Českej 
republiky alebo cestovným preukazom. Občan iného členského štátu EÚ tak urobí napríklad preukazom 
o povolení na trvalý pobyt, cestovným pasom alebo občianskym preukazom. 

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť a štátne občianstvo, nebude mu hlasovanie umožnené. 

Hlasovacie lístky 
Hlasovacie lístky sú vytlačené pre každý kandidujúci subjekt samostatne. Na každom hlasovacom lístku 
je uvedené číslo kandidujúceho subjektu určené žrebom. Dodané hlasovacie lístky nemusia tvoriť úplný 
číselný rad, ak niektorá kandidátska listina nebola zaregistrovaná ani na základe prieskumu súdom.  Aj 
poradové číslo kandidáta, ktorý bol pri registrácii škrtnutý, zostáva na hlasovacom lístku neobsadené. 

Údaj o členstve kandidátov v politických stranách a politických hnutiach je na hlasovacom lístku 
uvedený skratkou; zoznam skratiek je súčasťou súboru hlasovacích lístkov.  

Vzdanie sa kandidatúry alebo odvolanie kandidáta 
Vo volebnej miestnosti sa zverejňujú informácie o prípadnom vzdaní sa kandidatúry, odvolaní kandidáta 
alebo o tom, že kandidát – občan iného členského štátu EÚ bol vo svojom štáte pôvodu zbavený práva 
byť volený. Na prednostné hlasy odovzdané pre takého kandidáta sa neprihliada. 

Spôsob hlasovania 
Volič dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku s úradnou pečiatkou. Na 
požiadanie mu komisia vydá aj súbor hlasovacích lístkov. 

S úradnou obálkou a hlasovacími lístkami vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov. Tu si vyberie hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorý chce voliť.  

Na vybranom hlasovacom lístku môže volič nanajvýš dvom kandidátom udeliť preferenčný hlas. 
To urobí tak, že zakrúžkuje ich poradové číslo. Ak volič zakrúžkuje viac ako dvoch kandidátov, 
nebude sa prihliadať na žiadny prednostný hlas. 

Iné úpravy hlasovacieho lístka nemajú na jeho posudzovanie vplyv. Potom vloží volič tento hlasovací 
lístok do úradnej obálky. 

Volič by mal pri vkladaní hlasovacieho lístka do úradnej obálky dať pozor na to, aby omylom 
nevložil do úradnej obálky (napr. z dôvodu zlepenia) viac hlasovacích lístkov. V takom prípade 
by totiž išlo o neplatný hlas voliča. 

Neplatné sú takisto hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanej tlačovine, hlasovacie lístky, ktoré sú 
pretrhnuté, a hlasovacie lístky, ktoré nie sú vložené do úradnej obálky.  



Hlasovanie 
Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Volič hlasuje tak, že úradnú obálku 
s vybraným hlasovacím lístkom vloží pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. 

S voličom, ktorý nemôže pre telesnú chybu vybrať alebo upraviť zvolený hlasovací lístok 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.  

Voličovi, ktorý nie je zapísaný v zozname voličov pre voľby do Európskeho parlamentu, 
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. To neplatí, ak volič hlasuje na voličský preukaz 
alebo ak predloží potvrdenie o vyškrtnutí zo zvláštneho zoznamu voličov vedeného zastupiteľským 
úradom alebo potvrdenie o vyškrtnutí zo zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu v 
súvislosti so zmenou trvalého pobytu a preukáže svoje právo hlasovať vo volebnom okrsku.  

Hlasovanie na voličský preukaz 
Ak volič hlasuje na voličský preukaz, je povinný ho odovzdať okrskovej volebnej komisii. Od komisie 
dostane prázdnu úradnú obálku s úradnou pečiatkou a úplným súborom hlasovacích lístkov. S 
voličským preukazom je možné hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku.  

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky 
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov obecný úrad a v dňoch volieb svoju 
okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej 
schránky. Okrsková volebná komisia však môže vysielať svojich členov s prenosnou volebnou 
schránkou iba v rámci svojho volebného okrsku.  

Informácie vo volebnej miestnosti 
Vo volebnej miestnosti bude pre voliča k dispozícii volebný zákon č. 62/2003 Zb., a to v českom, 
anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Ďalej bude k dispozícii aj táto informácia vo všetkých 
jazykoch členských štátov EÚ. 

Vzorové hlasovacie lístky a informácie o prípadných tlačových chybách na hlasovacom lístku sú 
zverejnené vo volebnej miestnosti.  


