INFORMACE O ZÁKLADNÍCH ZÁSADÁCH HLASOVÁNÍ
VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,
KONANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Voličem, který má právo volit ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky, je osoba, která
 alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let,
 je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného
členského státu Evropské unie, který je po dobu nejméně 45
dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území
České republiky, tj. nejméně od 9. dubna 2014.
Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu a nenastala u něho překážka ve výkonu
volebního práva.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území
České republiky, a to v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni
oznámením starosty. Je-li na území obce zřízeno více volebních
okrsků, uvede starosta, které části obce náležejí do jednotlivých
volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich.
Zároveň jsou v oznámení uvedeny adresy volebních místností a další
údaje důležité pro voliče.
Ve volební místnosti budou vyvěšeny hlasovací lístky označené
nápisem „vzor", včas doručené prohlášení o vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidátů, případně informace o tom, že kandidát byl
zbaven práva být volen (v jazyce českém, anglickém, francouzském a
německém); při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným
pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o
tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného
údaje. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a
koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro
tohoto kandidáta, neobsazené.
Ve volební místnosti může volič nahlédnout do zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (v jazyce českém, anglickém,
francouzském a německém) a do této informace (v jazycích všech

členských států Evropské unie, včetně jazyků národnostních menšin
žijících na území České republiky).
Hlasování
Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným
občanským
průkazem
nebo
platným
cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu,
prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství
jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo
pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se
změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a
voliče do tohoto výpisu dopíše. Voličský průkaz opravňuje k
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku. V případě, že voliči nebyly dodány hlasovací
lístky, došlo k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který se
do tohoto prostoru neodebral, nemůže okrsková volební komise
umožnit hlasování.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do
úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů

dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas
více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch
politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům
se však nepřihlíží.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se
počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, které jsou přetržené nebo které nejsou vloženy do úřední
obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacích lístků nemá vliv na
jejich platnost, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas voliče je
neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V
prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
Pouze s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s
jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední
obálku vhodit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a
výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Další informace k volbám do Evropského parlamentu jsou
zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz a zároveň se lze obrátit na obecní úřad nebo
krajský úřad.

