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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ 
Вибори до крайових представництв Чеської Республіки  

п’ятниця 2-го жовтня 2020 р. з 14:00 годин до 22:00 годин 
і субота 3-го жовтня 2020 р. з 8:00 годин до 14:00 годин  

 

Виборцем є  

 громадянин Чеської Республіки,  

 який не пізніше 3-го жовтня 2020 р. досяг віку 18 років, 

 та має реєстроване постійне проживання в населеному пункті, який належить до території краю. 

Голосування проходить тільки на території Чеської Республіки, конкретно в 13 краях (в 
головному місці Прага ці вибори не відбуваються). Виборець може голосувати лише на тій 
виборчій дільниці, де він зареєстрований на постійне проживання і внесений у постійний список 
виборців, окрім виборців, які голосують по виборчому посвідченню (див. нижче).  

 

Виборчі бюлетені 

Виборчі бюлетені для виборів до крайових представництв надруковані окремо для кожної політичної 
партії, політичного руху або коаліції. 

На кожному виборчому бюлетені, окрім іншого, вказаний номер суб’єкта - кандидата, визначений за 
жеребом. Виборчі бюлетені не завжди створюють повний числовий ряд, тому що деякі з кандидатів - 
політичних партій, політичних рухів і коаліцій не кандидують в усіх краях або якщо список кандидатів 
не був зареєстрований.  

Дані про членство кандидатів у політичних партіях і політичних рухах у виборчому бюлетені 
позначаються скороченням; список скорочень оприлюднений на сайтах Міністерства внутрішніх справ 
www.mvcr.cz в секції Інформаційний сервіс -> Вибори -> Вибори до представництв країв (опція Список 
скорочень політичних партій та політичних рухів). 

Вибори до крайових представництв проходять разом з виборами до Сенату Парламенту Чеської 
Республіки. Офіційні конверти і виборчі бюлетені для окремих виборів відрізняються кольором. 
Виборчий бюлетень та офіційний конверт для виборів до крайових представництв мають сірий 
колір, а виборчі бюлетені і офіційний конверт для виборів до Сенату жовтий.  

У приміщенні для голосування оприлюднюється інформація про можливе зняття кандидатури або 
відкликання кандидатів. При визначенні результатів виборів голоси, які були віддані за такого 
кандидата, не беруться до уваги. 

 

Голосування 

У приміщенні для голосування виборець повинен посвідчити свою особу і громадянство Чеської 
Республіки, пред’явивши 

 чинний громадянський паспорт 

 чинний закордонний паспорт Чеської Республіки 

Якщо виборець не посвідчить свою особу і громадянство Чеської Республіки необхідним 
документом, він не зможе прийняти участь в голосуванні.  

 

Виборець отримає від дільничної виборчої комісії пустий офіційний конверт з офіційною печаткою. На 
прохання комісія надасть йому також і комплект виборчих бюлетенів. 

Кожен виборець голосує особисто, представництво не допускається.  

http://www.mvcr.cz/


З офіційним конвертом і виборчими бюлетенями виборець повинен зайти в кабінку для голосування, 
призначену для заповнення виборчих бюлетенів. Інакше він не зможе проголосувати. Виборець вкладе в 
офіційний конверт один виборчий бюлетень для політичної партії, політичного руху або коаліції, за яку 
він вирішив віддати свій голос. На виборчому бюлетені, який він вкладає в порожній офіційний конверт, 
виборець може позначити кружечком порядкові номери максимально 4 кандидатів, яким він надає 
перевагу (надання преференційного голосу). 

Виборець повинен слідкувати за тим, щоб в офіційний конверт був вкладений тільки один 
виборчий бюлетень, інакше його голос буде вважатися недійсним. При об'єднанні виборів 
виборчий бюлетень має бути вкладений в офіційний конверт такого самого кольору, інакше голос 
виборця буде також вважатися недійсним.  

Також недійсні виборчі бюлетені, які надруковані на невстановленому формулярі, виборчі бюлетені 
розірвані, а також виборчі бюлетені, які не були вкладені в офіційний конверт.  

Виборець голосує таким чином, що офіційний конверт з вибраним виборчим бюлетенем перед 
дільничною виборчою комісією опустить в урну для голосування.  

Разом із виборцем, який через фізичну нездатність не може вибрати виборчий бюлетень або не уміє 
читати і писати, в кабінці для голосування, призначеної для заповнення виборчих бюлетенів, може 
знаходитися інший виборець, який не є членом дільничної виборчої комісії, і вибрати та вкласти за нього 
виборчий бюлетень в офіційний конверт або і опустити офіційний конверт в урну для голосування.  

 

Голосування по виборчому посвідченню  

З виборчим посвідченням виборець може голосувати на виборчій дільниці за межами своєї «рідної 
виборчої дільниці», але лише на виборчій ділянці, яка знаходиться на території краю, де виборець має 
зареєстроване постійне проживання.  

Якщо виборець голосує по посвідченню виборця, він повинен повернути його дільничній виборчій 
комісії.  
 

Голосування в переносну виборчу урну 

Виборець може з важливих причин, головним чином пов’язаних із станом здоров’я, вимагати від 
адміністрації населеного пункту, а в дні проведення виборів від своєї дільничної виборчої комісії, надати 
йому можливість здійснити голосування за межами приміщення для голосування в переносну виборчу 
урну. Дільнична виборча комісія може відправляти своїх членів з переносною виборчою для голосування 
тільки в межах своєї виборчої ділянки. 

 

 


