INFORMACE PRO VOLIČE

První den voleb – v pátek 5. 10. 2018 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 6. 10. 2018 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Sčítání
hlasů proběhne v sobotu 6. 10. 2018 ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou.
Ve Zdobnici je vytvořen 1 volební okrsek. Hlasovací lístky by měly být voličům doručeny na
adresu trvalého pobytu ve lhůtě 3 dnů před volbami. Tuto službu pro Zdobnici obstarává Česká
pošta a.s. V případě, že některému z voličů nebudou hlasovací lístky doručeny, může se zastavit
na OÚ Zdobnice, v době úředních hodin, kde obdrží náhradní hlasovací lístek. Náhradní
hlasovací lístek také každý volič obdrží na požádání přímo ve volební místnosti.
KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan za předpokladu, že jde o státního občana České
republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň
druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu nebo má evidovaný přechodný pobyt v příslušné obci na území ČR, požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv. Tuto
skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).
Cizinci – občané EU (ať s hlášeným trvalým nebo s evidovaným přechodným pobytem v dané
obci) musí být zapsáni ve lhůtě do 3. října 2018 do 16:00 hod. do dodatku seznamu voličů.
V případě, že si nejste jisti, zda, jste zapsáni v seznamu voličů, popř. jeho dodatku dané obce,
doporučujeme, abyste se na příslušném obecním úřadě informovali s dostatečným předstihem.
Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní
úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona,
jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci
(žádost o zápis do dodatku naleznete www.zdobnice.com/uredni_deska - odkaz na „Volby do
zastupitelstva “). Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je
zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je
povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti
vyhovět nelze. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost
nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 3. října 2018, obecní úřad stálý seznam voličů včetně
dodatku v 16:00 hodin uzavře.
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu),
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon
vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve
volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech
v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí
a chtěl by hlasovat při volbách do zastupitelstev obcí, musí se dostavit do svého volebního
okrsku dle místa trvalého pobytu a současně musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu příslušného volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. Nelze tedy hlasovat v jiném okrsku, přestože jde o stejnou
obec.
Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail:
obec@zdobnice.com nebo na tel.: 731 116 758, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého
pobytu, tel. kontakt na voliče).
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Do Zastupitelstva obce Zdobnice se bude v říjnu 2018 volit 9 zastupitelů, každý volič tedy má
9 hlasů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
•

označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran (max. 9 křížků),

•

označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše
jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),

•

označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Výše nastíněné možnosti však mají svá úskalí. Je nutno si uvědomit, že přestože obecní volby
jsou hodně o individuálních jménech a osobnostech, systém volby je založen prioritně na
stranickém principu. To znamená, že při statistickém přepočtu hlasů na mandáty musí volební
strana překročit určitou minimální hranici, aby postoupila do další fáze výpočtu. Teprve poté

se zbylým volebním stranám přidělí mandáty tak, aby součet mandátů byl 9. Až nakonec se
zkoumá, zda v rámci konkrétní volební strany zůstane zachováno pořadí, jak bylo určeno na
hlasovacím lístku, nebo některý kandidát (nebo více kandidátů) poskočí díky preferenčním
hlasům dopředu a „uzmou“ tak pozici kandidátům, kteří byli původně na kandidátku zařazeni
na přední pozice.
Způsob hlasování má tedy zásadní dopad na výsledek voleb. Možná jste si v minulosti všimli
případů, kdy některý kandidát získal velké množství jednotlivých hlasů, ale do zastupitelstva
se nedostal, protože jeho volební strana jako celek nedostala dostatek hlasů, aby jí byly
přiděleny nějaké mandáty, případně jich získala jen malé množství. Je tedy na každém voliči,
aby si určil optimální způsob úpravy hlasovacího lístku. Stručně shrnuto: vyplněním křížku
v záhlaví u názvu Vámi zvolené volební strany má tato volební strana od Vás maximum hlasů
a má vyšší šanci překročit minimální hranici, aby postoupila do dalšího kola statistického
výpočtu, kdy se přidělují mandáty a těchto mandátů získala co nejvíce. Tento způsob hlasování
však neovlivní pořadí jmen na této kandidátce. Zaškrtáváním jednotlivých kandidátů napříč
volebními stranami dává vyšší šanci kandidátům ze zadních pozic, aby byli posunuti dopředu,
ale s rizikem, že jejich volební strana jako celek získá méně hlasů, a tím i méně mandátů.
Vzhledem k tomu, že uvedený nástin je poněkud zjednodušující, dovoluji si odkázat ty,
kdo mají zájem se blíže seznámit se způsobem přepočtu hlasů na mandáty, na stránky
Českého statistického úřadu www.czso.cz, kde naleznete pod odkazem „volby“ komplexní
informace včetně praktických příkladů. Další informace k volbám lze najít na stránkách
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/volby.aspx, na stránkách města Rychnov nad Kněžnou
www.rychnov-city.cz , stránkách www.volby.cz a na stránkách www.zdobnice.com

