
 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského 
parlamentu 

Volič obdrží od OVK prázdnou úřední obálku, která je opatřena úředním razítkem 
Úřadu městské části Praha-Slivenec. Samotné hlasovací lístky budou dodány 
voličům do místa jejich trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. V případě, že 
volič takto hlasovací lístky nedostal, nebo došlo k jejich poškození či ztrátě, okrsková 
volební komise mu ve volební místnosti vydá novou kompletní sadu hlasovacích 
lístků všech kandidujících volebních stran. Důvody nedodání hlasovacích lístků 
většinou spočívají v absenci poštovních schránek u nemovitosti. 

Příprava na hlasování a případná úprava hlasovacích lístků 
Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků (pokud si o ně volič požádal), vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud toto volič neučiní, 
okrsková volební komise mu hlasování neumožní, neboť by byla porušena zásada 
tajnosti hlasování. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední 
obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto jediném hlasovacím lístku může dát nejvýše u 2 
kandidátů preferenční hlas. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho 
posuzování vliv (škrtnutí jména kandidátů, jejich změna či dopsání jiných jmen). V 
případě, že volič omylem či úmyslně upřednostnil tři a více kandidátů, nezíská 
přednostní hlas ani jeden z nich. 

Neplatné hlasovací lístky 
Jsou to ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, dále lístky přetržené nebo ty, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené hlasovací lístky, 
za předpokladu, že jsou z nich patrné potřebné údaje, jsou platné. Hlas voliče je 
neplatný, jestliže vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků. 

 

Způsob hlasování ve volební místnosti 

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 oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 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 (člen OVK toto nesmí) a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny 
upravit a vložit do úřední obálky. 
 


