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INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA 
Wybory Prezydenta Republiki Czeskiej 

piątek 13 stycznia 2023 r. w godz. 14:00 do godz. 22:00 
oraz sobota 14 stycznia 2023 r. w godz. 8:00 do godz. 14:00 

(możliwa druga tura w dniach 27 i 28 stycznia 2023 r.) 

Wyborca to: 

↑ obywatel Republiki Czeskiej, 

↑ który ma ukończone 18 lat nie później niż w dniu 14 stycznia 2023 r.; 

• w drugiej turze także obywatel Republiki Czeskiej, który nie później niż w dniu 28 stycznia 2023 r. 

ukończy 18 lat. 

Głosowanie odbywa się na terenie Republiki Czeskiej. Wyborca może głosować tylko w okręgu wyborczym, 

w którym jest zameldowany na pobyt stały. Wyjątkiem są wyborcy głosujący na karcie identyfikacyjnej 

wyborcy (patrz poniżej). 

Wyborcy przebywający za granicą w dniach wyborów mogą głosować w ambasadach lub konsulatach 
Republiki Czeskiej, jeżeli są zarejestrowani w ambasadzie w specjalnym rejestrze wyborców na podstawie ich 
wniosku lub jeśli posiadają kartę identyfikacyjną wyborcy. 

Karty do głosowania 

Doręczenie kart do głosowania zapewnia burmistrz gminy w taki sposób, aby wyborcy otrzymali je nie później niż 
3 dni przed dniem wyborów, tj. do 10 stycznia 2023 r. W przypadku ich uszkodzenia lub zgubienia, albo gdy 
wyborca stwierdzi, że nie dysponuje wszystkimi kartami do głosowania, możliwe jest zwrócenie się do okręgowej 
komisji wyborczej w lokalu wyborczym o wydanie nowego kompletu kart do głosowania. 

Karty do głosowania na wybory Prezydenta republiki są drukowane dla każdego kandydata osobno. 

Na każdej karcie do głosowania widnieje numer kandydata. 

Informacja o ewentualnej rezygnacji kandydata lub utracie biernego prawa wyborczego jest podana w lokalu 
wyborczym. 

Przy ustalaniu liczby głosów oddanych na takiego kandydata głosów oddanych na takiego kandydata nie 
bierze się pod uwagę. 

Procedura głosowania 

Wyborca musi udowodnić swoją tożsamość i obywatelstwo Republiki Czeskiej w lokalu wyborczym 

↑ okazując ważny dowód osobisty, 

↑ okazując ważny paszport turystyczny, dyplomatyczny lub służbowy Republiki Czeskiej lub tymczasowy 
dokument podróży. 

Jeżeli wyborca nie udowodni swojej tożsamości i obywatelstwa Republiki Czeskiej za pomocą niezbędnego 
dokumentu, głosowanie nie będzie mu umożliwione. 

Wyborca otrzymuje od okręgowej komisji wyborczej pustą kopertę urzędową z urzędową pieczęcią. Na żądanie 
komisja wyda mu również komplet kart do głosowania. 

Każdy wyborca głosuje osobiście, zastępstwo jest niedopuszczalne. 

Z kopertą urzędową i kartami do głosowania wyborca musi udać się do miejsca przeznaczonego do modyfikacji 
kart do głosowania. W przeciwnym razie głosowanie nie będzie mu umożliwione. Wyborca umieszcza w kopercie 
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urzędowej jedną kartę do głosowania dla kandydata, na którego zdecydował się głosować. Takiej karty w żaden 
sposób się nie modyfikuje. 

Wyborca musi upewnić się, że w oficjalnej kopercie umieści tylko jedną kartę do głosowania, w przeciwnym 
razie głos wyborcy jest nieważny. 

Karty do głosowania, które nie znajdują się na wymaganym formularzu, karty do głosowania, które są podarte i 
karty do głosowania, które nie są umieszczone w oficjalnej kopercie uznaje się za nieważne. 

Wyborca głosuje, umieszczając urzędową kopertę z wybraną kartą do głosowania przed obwodową komisją 
wyborczą w urnie wyborczej. 

Wraz z wyborcą, który sam nie jest w stanie wybrać wybranej karty do głosowania z powodu wady fizycznej lub 
nie może czytać lub pisać, inny wyborca, ale nie członek obwodowej komisji wyborczej, może być obecny w 
miejscu przeznaczonym do korygowania kart do głosowania i wybrać dla niego kartę do głosowania i umieścić ją 
w kopercie urzędowej i w razie potrzeby włożyć kopertę urzędową do urny wyborczej. 

Głosowanie na podstawie karty identyfikacyjnej wyborcy 

Na podstawie karty identyfikacyjnej wyborcy można głosować poza "domowym" okręgiem wyborczym. 

Karta identyfikacyjna wyborcy uprawnia wyborcę do głosowania w dowolnym okręgu wyborczym na 
terytorium Republiki Czeskiej lub w specjalnym okręgu wyborczym utworzonym przy ambasadzie lub 
konsulacie Republiki Czeskiej za granicą. 

Jeżeli wyborca oddaje głos na podstawie karty identyfikacyjnej wyborcy, zobowiązany jest do przekazania jej 
okręgowej komisji wyborczej. 

Głosowanie do przenośnej urny wyborczej 

Wyborca może, z ważnych powodów, w szczególności zdrowotnych lub rodzinnych, zwrócić się do władz gminy, 
a w dniach wyborów do swojej obwodowej komisji wyborczej o możliwość głosowania poza lokalem wyborczym 
w przenośnej urnie wyborczej. Okręgowa Komisja Wyborcza może jednak wysłać swoich członków z przenośną 
urną wyborczą tylko w ramach swojego okręgu wyborczego. 

Druga tura wyborów Prezydenta Republiki Czeskiej 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy wszystkich ważnych głosów w pierwszej turze 
wyborów, odbędzie się druga tura wyborów. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w 
pierwszej turze otrzymali najwięcej ważnych głosów wyborców uprawnionych do głosowania. 

Druga tura odbędzie się w piątek, 27 stycznia 2023 r. w godzinach od 14:00 do 22:00 oraz w sobotę, 28, 20, 
23 stycznia w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Jeżeli kandydat, który przeszedł do drugiej tury, utraci bierne prawo wyborcze na Prezydenta Republiki przed drugą 
turą głosowania lub zrezygnuje z kandydowania, kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnych głosów 
wyborców uprawnionych do głosowania w pierwszej turze, przechodzi do drugiej tury wyborów. Druga tura 
wyborów Prezydenta republiki odbywa się nawet wtedy, gdy bierze w niej udział tylko jeden kandydat. 

Na Prezydenta Republiki zostaje wybrany kandydat, który w drugiej turze wyborów otrzymał największą liczbę 
ważnych głosów wyborców uprawnionych do głosowania. 

Karty do głosowania kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów, nie będą już dostarczane 
wyborcy z wyprzedzeniem, ale wyborca otrzyma je bezpośrednio w lokalu wyborczym w dniach drugiej tury 
głosowania. Różnią się kolorem od kart do głosowania w pierwszej turze głosowania. 


