Jsem členem okrskové volební komise.
Slibem jsem se zavázal ke svědomitému a nestrannému výkonu
své funkce a k dodržování právních předpisů České republiky.
Jako člen okrskové volební komise se podílím na výkonu státní správy.

Jsem ohleduplný k ostatním členům okrskové volební komise
a k voličům a dodržuji platná protiepidemická opatření
Ministerstva zdravotnictví.

HLASOVÁNÍ
PŘED HLASOVÁNÍM
 Zkontrolujte vybavení volební místnosti:
 volební schránka,
 přenosná volební schránka,
 dostatečné množství hlasovacích lístků a prázdných obálek opatřených úředním razítkem,
 psací potřeby,
 výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu,
 volební zákon,
 prostory pro úpravu hlasovacích lístků,
 vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“,
 případná prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů,
 velký státní znak.
 Ověřte, že jsou před začátkem hlasování volební schránky prázdné a zabezpečte je proti otevření (zámek,

přelepy přes víko).

BĚHEM HLASOVÁNÍ
 Volič prokazuje totožnost:
 platným občanským průkazem nebo
 platným cestovním pasem.
 K prokazování totožnosti občanským průkazem s odstřiženým rohem viz metodické doporučení na stránkách

www.mvcr.cz/volby v sekci „Volby do Poslanecké sněmovny“, podsekci „Pro volební orgány“.
 Vyznačte do příslušného výpisu, že jste voliči vydali úřední obálku.
 Buďte nápomocni voličům, zejména těm se zdravotním postižením. Nesmíte však s nimi být v prostoru pro

úpravu hlasovacích lístků.

PO SKONČENÍ PRVNÍHO DNE HLASOVÁNÍ


Řádně zabezpečte hlasovací schránky typicky přelepem přes otvor ve víku. Zabezpečte vstup do volební
místnosti, zapečeťte i další volební dokumentaci.



Před začátkem hlasování ve druhý den voleb překontrolujte, zda jsou pečetě neporušené.

JAK POSTUPOVAT PŘI SČÍTÁNÍ HLASŮ?
Pracujte svědomitě v souladu s „POKYNY“ Českého statistického úřadu. Čas není podstatný, zásadní je
přesnost.
Při sčítání mohou být přítomni:


zaměstnanci Českého statistického úřadu,



zaměstnanci pověřeného obecního úřadu,



zaměstnanci krajského úřadu,



členové Státní volební komise a jejího sekretariátu a



osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise (zpravidla zástupci médií).

Hlasovací lístky jsou jednostranné a každý kandidující subjekt má svůj vlastní.
Při sčítání hlasů používejte psací potřeby s odlišnou barvou náplně (ideálně červenou), než používali voliči
pro úpravu hlasovacího lístku.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které:


nejsou na předepsaném tiskopise,



nejsou vloženy do úřední obálky (šedé s razítkem),



jsou přetržené.

Neplatný je hlas v případě, že je v úřední obálce více hlasovacích lístků pro tytéž volby.
Relevantní úpravou hlasovacího lístku je udělování přednostních hlasů na hlasovacím lístku
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů – k jiným grafickým úpravám hlasovacího lístku
se nepřihlíží.
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V případě pochybností k průběhu voleb se můžete obracet na svůj obecní úřad, příslušný krajský úřad,
Ministerstvo vnitra (otázky k průběhu hlasování) nebo Český statistický úřad (otázky ke sčítání hlasů; ).
Kontakty naleznete na internetových stránkách těchto institucí.

