Informace  
o způsobu hlasování  
v komunálních volbách
Volby do zastupitelstev obcí se konají  
v každé obci.

Kdo může v ČR volit  
v komunálních volbách:
státní občan ČR, který dovrší 18 let a
má v obci trvalý pobyt;
občan jiného členského státu EU,
který dovrší 18 let, má v obci trvalý

nebo registrovaný přechodný pobyt a
požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.
Občané jiných zemí nemají v ČR
volební právo.

Ve velkých obcích, které jsou dále
členěny na městské obvody nebo
městské části, se konají jak volby
do zastupitelstva celého města, tak současně  
i volby do zastupitelstev jednotlivých
městských obvodů či městských částí.  
To se týká i hl. města Prahy.
Můžete volit jen
zastupitele své
městské části, nebo
zastupitele jak
městské části, tak  
i hl. města Prahy.

Obdržíte dva
hlasovací lístky.

Občané EU - Žádost o zápis
do dodatku seznamu voličů
Požádat o zápis můžete osobně na úřadě
městské části (ÚMČ), ve které bydlíte. Musíte
prokázat svou totožnost, státní občanství
státu EU a pobyt na území ČR.   
V případě hl.města Prahy stačí o zápis
požádat jen na ÚMČ. Není potřeba o zápis
žádat na Magistrátu hl. města Prahy.   
Požádat o zápis musíte jen pokud volíte
poprvé, podruhé už to není potřeba.   

Vzor žádosti je možné nalézt zde.   
Žádost o zápis můžete podat na obecním
úřadě kdykoliv, nejpozději ale dva dny před
dnem voleb (tj. ve středu 21. září 2022  
do 16.00 hod).

1.

Volební místnost

Občan ČR prokáže svou
totožnost a státní

Každý volič hlasuje

občanství České republiky.

osobně, zastoupení
není přípustné.

Občan EU se prokáže
průkazem totožnosti
(občanský průkaz nebo
pas) a dokladem o pobytu
na území ČR.

Volič obdrží  
od okrskové volební
komise prázdnou
úřední obálku
opatřenou úředním
razítkem. Na požádání
mu komise vydá  
i hlasovací lístek.

Volič může ze závažných,

S úřední obálkou  

zejména zdravotních, důvodů

a hlasovacím lístkem

požádat obecní úřad a v den

vstoupí volič  

voleb svoji okrskovou volební

do prostoru určeného

komisi o to, aby mohl

k úpravě hlasovacích

hlasovat mimo volební

lístků.

místnost do přenosné volební
schránky. Okrsková volební
komise však může vysílat své
členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci
svého volebního okrsku.

Volič hlasuje tak,  
že úřední obálku  
s vybraným
hlasovacím lístkem
vloží před okrskovou
volební komisí  
do volební schránky.

2.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny
před dnem voleb. Hlasovací lístky jsou také  
k dispozici ve volebních místnostech.
Počet členů zastupitelstva obce, který má
být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku.

2.

Volím jen konkrétní kandidáty
(mohou být i z různých stran)

HLASOVACÍ LÍSTEK
do zastupitelstva  
se volí 5 členů
STRANA
1. kandidát
2. kandidát
3. kandidát
4. kandidát
5. kandidát

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním  
z uvedených způsobů:

1.

Volím pouze jednu stranu

HLASOVACÍ LÍSTEK
do zastupitelstva  
se volí 5 členů
STRANA
1. kandidát
2. kandidát
3. kandidát
4. kandidát
5. kandidát

Označit křížkem (x) ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik členů
zastupitelstva obce má být voleno. Pokud
volič označí křížkem volební stranu,
neoznačuje již v této volební straně konkrétní
kandidáty. K označení kandidátů u této
volební strany se v takovém případě
nepřihlíží.

HLASOVACÍ LÍSTEK
do zastupitelstva  
se volí 5 členů
STRANA
1. kandidát
2. kandidát
3. kandidát
4. kandidát
5. kandidát

Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem (x) toho kandidáta, pro kterého volič
hlasuje, a to z kterékoliv volební strany.
Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3.

Volím jednu stranu a zároveň
kandidáty z jiných stran

HLASOVACÍ LÍSTEK
do zastupitelstva  
se volí 5 členů
STRANA
1. kandidát
2. kandidát
3. kandidát
4. kandidát
5. kandidát

HLASOVACÍ LÍSTEK
do zastupitelstva  
se volí 5 členů
STRANA
1. kandidát
2. kandidát
3. kandidát
4. kandidát
5. kandidát

Kombinovat oba způsoby a označit křížkem
(x) jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty  
z libovolných ostatních volebních stran.  
V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva.

3.

Informace o způsobu
hlasování ve volbách  
do Senátu Parlamentu  
České republiky
Hlasování probíhá pouze na území České
republiky, a to ve 27 senátních volebních
obvodech, kde jsou volby do Senátu
vyhlášeny (viz Územní vymezení volebních
obvodů pro volby do Senátu pro rok 2022).
Volič může hlasovat pouze v tom volebním
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský
průkaz (viz Hlasování na voličský průkaz).

hlasovací lístek
pro volby do
zastupitelstev
obcí

hlasovací lístky
pro volby do
zastupitelstva
celého města a
městské části

hlasovací
lístek pro
volby do
Senátu

Kdo může v ČR volit  
do Senátu:
státní občan ČR, který dovrší 18 let.
Občané jiných zemí nemají v ČR
právo volit do Senátu.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou
vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Volič vloží do úřední
obálky jeden hlasovací
lístek pro kandidáta,
pro kterého se rozhodl
hlasovat. Hlasovací
lístek se nijak
neupravuje.

Volby do zastupitelstev obcí se konají
společně s volbami do Senátu. Úřední
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé
volby jsou od sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby  
do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé,
hlasovací lístky a úřední obálka pro volby  
do Senátu jsou barvy žluté. Při souběhu
voleb musí být hlasovací lístek vložen do
úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče
neplatný. Hlasovací lístky určené k volbám  
do zastupitelstva celého města a městské
části se vloží do stejné obálky (šedé).
Zdroj: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/
volby-do-zastupitelstev-obci-asenatu-2022.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

