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Projekt rządowy
do uchwalenia
Ustawy o wyborach do Parlamentu Europejskiego i o zmianie niektórych ustaw

Ustawa
Z dnia ............. 2002
o wyborach do Parlamentu Europejskiego i o zmianie niektórych ustaw
Parlament uchwalił następującą ustawę Republiki Czeskiej:
CZĘŚĆ PIERWSZA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
art.1
Niniejsza ustawa określa warunki wykonywania prawa wyborczego, organizacji
wyborów i zakres postępowania sądowego w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, przeprowadzanych na terytorium Republiki Czeskiej.
art.2
(1) Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w głosowaniu tajnym, na
podstawie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego,
zgodnie z zasadami proporcjonalności.
(2) Posłowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na okres 5 lat.
(3) W wyborach do Parlamentu Europejskiego terytorium Republiki Czeskiej stanowi
jeden obwód wyborczy.
(4) Głosowanie do Parlamentu Europejskiego przebiega na terytorium Republiki
Czeskiej w stałych okręgach wyborczych i w samorządowych okręgach
wyborczych utworzonych zgodnie ze specjalnym przepisem prawa1).
art.3
(1) Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w ostatnim roku trwającej
kadencji Parlamentu Europejskiego.
(2) Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Republiki
Czeskiej ogłasza Prezydent Republiki na podstawie rozporządzenia Rady Unii
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Europejskiej (dalej tylko “Rada”) najpóźniej 90 dni przed ich przeprowadzeniem.
Rozporządzenie o ogłoszeniu wyborów publikuje się w Sbirce zakonu. Za dzień
ogłoszenia wyborów uważa się dzień rozesłania numeru Sbirky zakonu, w którym
zostało opublikowane rozporządzenie Prezydenta Republiki o ogłoszeniu
wyborów.
(3) Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się na terytorium Republiki
Czeskiej w dwa dni, którymi są piątek i sobota. Pierwszego dnia wyborów
głosowanie zaczyna się o godzinie 14 a kończy o godzinie 22. Drugiego dnia
wyborów głosowanie zaczyna się o godzinie 8 a kończy się o godzinie 14. Za
dzień wyborów zgodnie z niniejszą ustawą uważa się pierwszy dzień wyborów, o
ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
art.4
(1) Za języki robocze Unii Europejskiej na potrzeby niniejszej ustawy uważa się język
angielski, francuski i niemiecki.
(2) Za centrum komunikacyjne innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
(dalej tylko “inne państwo członkowskie”) na potrzeby niniejszej ustawy uważa się
ten organ innego państwa członkowskiego, który został przez to państwo
wyznaczony do komunikowania się z pozostałymi państwami członkowskimi Unii
Europejskiej w sprawach wyborów do Parlamentu Europejskiego.
art.5
Prawo wybierania
(1) Prawo wybierania do Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej
ma każdy obywatel Republiki Czeskiej, który przynajmniej drugiego dnia wyborów
osiągnął wiek 18 lat, oraz obywatel innego państwa członkowskiego, który
przynajmniej drugiego dnia wyborów osiągnął wiek 18 lat i jest przez okres co
najmniej 45 dni zarejestrowany w ewidencji ludności zgodnie ze specjalnym
przepisem prawa2) (dalej tylko “wyborca”).
(2) Przeszkodami w wykonywaniu prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego
na terytorium Republiki Czeskiej są:
a) określone ustawą ograniczenie wolności osobistej ze względu na ochronę
zdrowia ludzi3).
b) pozbawienie zdolności do czynności prawnych4).
(4) Każdy wyborca może w danych wyborach do Parlamentu Europejskiego
głosować jeden raz.
art.6
Prawo wybieralności
(3) Posłem do Parlamentu Europejskiego może być na terytorium Republiki Czeskiej
wybrany każdy obywatel Republiki Czeskiej i każdy obywatel innego państwa
członkowskiego, który na terytorium Republiki Czeskiej jest przez okres co
najmniej 45 dni zarejestrowany w ewidencji ludności zgodnie ze specjalnym
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przepisem prawa2) i przynajmniej drugiego dnia wyborów osiągnął wiek 21 lat, nie
jest pozbawiony zdolności do czynności prawnych4), a w przypadku obywatela
innego państwa członkowskiego, nie jest w państwie członkowskim, którego jest
obywatelem państwowym (dalej tylko “państwo członkowskie pochodzenia”),
pozbawiony prawa wybieralności do Parlamentu Europejskiego. W przypadku
obywatela innego państwa członkowskiego, który jest jednocześnie obywatelem
kilku państw członkowskich, nie może on być pozbawiony prawa wybieralności w
żadnym z nich.
(4) Każdy może w danych wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydować tylko
raz.
Rozdział II
Organy wyborcze
art.7
(1) Organami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego są
a) Państwowa Komisja Wyborcza,
b) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
c) Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
d) Przedstawicielstwo dyplomatyczne i urząd konsularny Republiki Czeskiej, za
wyjątkiem konsulatu prowadzonego przez konsula honorowego (dalej tylko
“przedstawicielstwo dyplomatyczne”),
e) Czeski Urząd Statystyczny,
f) urząd wojewódzki, Magistrat Głównego Miasta Pragi (dalej tylko “urząd
wojewódzki”),
g) pełnomocny urząd gminny5), w mieście głównym Pradze urzędy dzielnicowe, w
miastach Brno, Ostrawa i Pilzno urzędy dzielnicowe lub urzędy obwodów
miejskich (dalej tylko “pełnomocny urząd gminny”),
h) urząd gminny, urząd miejski, magistrat miasta statutowego, które nie jest
podzielone terytorialnie, urząd dzielnicowy lub urząd okręgu miejskiego (dalej
tylko “urząd gminny”),
i) starosta miejscowości, miasta, dzielnicy, lub okręgu miejskiego, burmistrz miasta
statutowego, które nie jest podzielone terytorialnie (dalej tylko “starosta”),
j) starosta stojący na czele pełnomocnego urzędu gminnego,
k) kierownik urzędu wojewódzkiego, kierownik Magistratu Głównego Miasta Pragi
(dalej tylko “kierownik urzędu wojewódzkiego”),
l) okręgowa komisja wyborcza.
(2) Działalność organów wyborczych jest wykonywaniem administracji państwowej.
(3) Pracownicy województwa podlegający urzędom wojewódzkim i pracownicy gminy
podlegający pełnomocnym urzędom gminnym mogą wykonywać działania
zgodnie z niniejszą ustawą jedynie, jeśli mają świadectwo kwalifikacyjne w
zakresie wyborów zgodnie ze specjalnym przepisem prawa6).
art.8
Państwowa Komisja Wyborcza
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(1) Państwowa Komisja Wyborcza utworzona zgodnie ze specjalnym przepisem
prawa7) jest stałym organem wyborczym również w zakresie wyborów do
Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej.
(1) Państwowa Komisja Wyborcza
a) koordynuje przygotowania, organizację, przebieg i przeprowadzenie wyborów do
Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej,
b) sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem działań niezbędnych do organizacyjnotechnicznego przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na
terytorium Republiki Czeskiej,
c) losuje numer, którym będą oznaczone karty wyborcze w wyborach do Parlamentu
Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej,
d) zatwierdza protokół o wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego na
terytorium Republiki Czeskiej przygotowany przez Czeski Urząd Statystyczny,
e) ogłasza i publikuje całkowite wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na
terytorium Republiki Czeskiej,
f) przekazuje zaświadczenia o wybraniu posłem do Parlamentu Europejskiego
kandydatom wybranym na terytorium Republiki Czeskiej,
g) przekazuje całkowite wyniki wyborów przeprowadzonych na terytorium Republiki
Czeskiej Parlamentowi Europejskiemu,
(a) informuje Parlament Europejski o tym, że zgodnie z przepisami prawnymi
Republiki Czeskiej zanikł mandat posła Parlamentu Europejskiego, wybranego
na terytorium Republiki Czeskiej,
(b) wydaje pozwolenie na obecność innych osób przy liczeniu głosów przez
okręgową komisję wybiorczą.
art.9
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
(1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest centralnym urzędem administracyjnym w
zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej,
który na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego pełni również funkcję
centrum komunikacyjnego służącym wzajemnej wymianie informacji z innymi
państwami członkowskimi.
(2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
a) kieruje metodycznie i kontroluje przygotowanie organizacyjno-techniczne,
przebieg i realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego na terytorium
Republiki Czeskiej,
b) rozpatruje i rejestruje listy kandydatów,
c) za pośrednictwem urzędów wojewódzkich informuje starostów o rejestracji list
kandydatów i udostępnia im adresy pełnomocników partii politycznych, ruchów
politycznych i koalicji, których listy kandydatów zostały zarejestrowane,
d) odbiera z gmin innych państw członkowskich informacje o wyborcach, którzy na
terytorium Republiki są zarejestrowani w ewidencji ludności zgodnie ze
specjalnym przepisem prawa2) i którzy przejawili wolę głosowania lub
kandydowania w tych gminach w innym państwie członkowskim,
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e) ma zadanie usuwania powtórzeń w specjalnych spisach wyborców prowadzonych
przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i stałym spisie wyborców zgodnie ze
specjalnym przepisem prawa8),
f) za pośrednictwem urzędów wojewódzkich udostępnia urzędom gminnym spis
central komunikacyjnych innych państw członkowskich,
g) rozstrzyga skargi na organizacyjno-techniczne zabezpieczenie wyborów na
poziomie województwa wówczas, kiedy skarżący bezskutecznie domagał się ich
rozstrzygnięcia w urzędzie wojewódzkim,
h) udostępnia urzędom gminnym informacje z ewidencji ludności9) w celu
sporządzenia i prowadzenia spisu wyborców w wyborach do Parlamentu
Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej,
i) we współpracy z Czeskim Urzędem Statystycznym zabezpiecza działanie
jednolitego systemu łączy telekomunikacyjnych w przebiegu wyborów do
Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej,
j) zabezpiecza druk materiałów wyborczych i kart wyborczych,
k) archiwizuje dokumentację wyborczą,
l) wypełnia inne zadania zgodnie z niniejszą ustawą.
art.10
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypełnia zadania prowadząc specjalny spis
wyborców zgodnie ze specjalnym przepisem prawa8).
art.11
Przedstawicielstwo dyplomatyczne
Przedstawicielstwo dyplomatyczne w ramach swojego obwodu terytorialnego
a) prowadzi specjalny spis wyborców zgodnie ze specjalnym przepisem prawa8),
b) wydaje legitymacje wyborcze (art.30),
c) zabezpiecza zgodnie z miejscowymi warunkami informowanie o terminie i miejscu
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki
Czeskiej, o możliwości wpisu do specjalnego spisu wyborców i wydania
legitymacji wyborczej, ewentualnie również w odpowiednim języku obcym,
d) wypełnia inne zadania zgodnie z niniejszą ustawą.
art.12
Czeski Urząd Statystyczny
(1) Czeski Urząd Statystyczny opracowuje obowiązujący system ustalania i
przetwarzania wyników wyborów oraz zabezpiecza przygotowanie właściwego
oprogramowania niezbędnego przy przetwarzaniu i udostępnianiu wyników
wyborów do Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej.
(2) Czeski Urząd Statystyczny ponadto
a) zabezpiecza technicznie system przetwarzania wyników wyborów do Parlamentu
Europejskiego na stanowiskach utworzonych w pełnomocnych urzędach gminnych
i w Państwowej komisji Wyborczej współpracując przy tym z Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i urzędami gminnymi,
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b) opracowuje całkowite wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i protokół
z wyników wyborów (art.49 ust.1) i bezzwłocznie przekazuje je Państwowej
Komisji Wyborczej,
c) zabezpiecza technicznie dostęp do bieżących i całkowitych wyników wyborów oraz
je udostępnia,
d) kieruje na wydzielone stanowiska pracy zgodnie z literą a) pracowników
Czeskiego Urzędu Statystycznego wyznaczonych do ustalania i przetwarzania
wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz konieczną dla
zabezpieczenia przetwarzania i udostępniania wyników wyborów liczbę innych
osób, przeprowadza ich szkolenie a wyszkolonym pracownikom wydaje
pełnomocnictwa,
e) przeprowadza szkolenie wyznaczonych członków okręgowych komisji wyborczych
w zakresie ustalania i przetwarzania wyników głosowania,
f) przekazuje okręgowym komisjom wyborczym pisemny protokół w formie wykazów
komputerowych potwierdzających, ze wyniki z okręgu wyborczego zostały do
dalszego przetwarzania przekazane bez błędów,
g) przekazuje zbiorcze informacje o wynikach wyborów w Republice Czeskiej w
formie pisemnej partiom politycznym, ruchom politycznym i koalicjom, których listy
kandydatów zostały zarejestrowane; informacje te przekazuje także w formie
elektronicznej,
h) sporządza rejestry i nadaje numery kandydatom, kandydującym partiom
politycznym, ruchom politycznym i koalicjom,
i) zawiadamia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o ewentualnych powtórzeniach na
listach kandydatów zgłoszonych w Republice Czeskiej,
j) rozpatruje skargi na funkcjonowanie urządzeń technicznych i odpowiedniego
oprogramowania, wykorzystywanych do przetwarzania wyników wyborów,
k) przekazuje protokoły wyborcze na przechowanie właściwemu, wyznaczonemu
urzędowi gminnemu najpóźniej 10 dni od ukończenia ich przetwarzania,
l) po ogłoszeniu całkowitych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego
udziela na żądanie informacji o wynikach wyborów w wymaganym podziale
terytorialnym.
(3) Pracownik Czeskiego Urzędu Statystycznego, który otrzymał pełnomocnictwo
zgodnie z ustępem 2 lit. d), jest uprawniony do
a) przebywania w pomieszczeniu, w którym okręgowa komisja wyborcza liczy głosy
(art.41),
b) odbierania egzemplarza protokołu o przebiegu i wyniku głosowania oraz wyniku
głosowania na nośniku danych,
c) wyznaczenia terminu usunięcia błędów i przekazania nowego protokołu o
przebiegu i wyniku głosowania,
d) wydania polecenia zakończenia posiedzenia okręgowej komisji wyborczej
drugiego dnia wyborów (art.45, ust.3),
e) zabezpieczenia przekazania wyników głosowania ze wszystkich właściwych
terytorialnie okręgów wyborczych,
f) zabezpieczenia przetwarzania ostatecznego wyniku wyborów,
g) przesłania zbiorczych informacji o wyniku wyborów na adresy przedstawicieli partii
politycznych, ruchów politycznych i koalicji.
art.13
Urząd wojewódzki
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Na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej
urząd wojewódzki
a) zabezpiecza przygotowanie organizacyjno-techniczne, przebieg i przeprowadzenie
wyborów w kraju,
b) informuje starostów o zarejestrowaniu list kandydatów i udostępnia im adresy
pełnomocników partii politycznych, ruchów politycznych i koalicji, których listy
kandydatów zostaly zarejestrowane,
c) uczestniczy w dystrybucji materiałów wyborczych,
d) kontroluje przebieg głosowania i liczenia głosów w lokalach wyborczych,
e) rozstrzyga skargi na organizacyjno-techniczne zabezpieczenie wyborów na
poziomie gminy, po tym kiedy skarżący bezskutecznie domagał się ich
rozstrzygnięcia w urzędzie gminnym,
f) rozpatruje wykroczenia i inne administracyjne naruszenia prawa w zakresie
kampanii wyborczej oraz nakłada kary zgodnie z niniejszą ustawą (art.62 i 63),
g) archiwizuje dokumentację wyborczą,
h) wypełnia inne zadania zgodnie z niniejszą ustawą.
art14
Pełnomocny Urząd Gminny
Pełnomocny urząd gminny
a) zabezpiecza pomieszczenia i środki pomocnicze dla działania stanowisk pracy
Czeskiego Urzędu Statystycznego przy odbiorze, kontroli i przetwarzaniu
protokołów przejmowanych z okręgowych komisji wyborczych,
b) współpracuje z Czeskim Urzędem Statystycznym przy zabezpieczaniu
koniecznych sił pracowniczych i urządzeń technicznych dla przekazywania
wyników głosowania z poszczególnych okręgów wyborczych do systemu
przetwarzania na danym stanowisku pracy,
c) rozstrzyga wykroczenie polegające na podwójnym zapisie w spisie wyborców.
d) wypełnia inne zadania zgodnie z niniejszą ustawą.
art.15
Urząd gminny
Urząd gminny
a) prowadzi spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (art. 28),
b) przesyła do centrum komunikacyjnego innego państwa członkowskiego
informację, że wyborca figurujący dotychczas w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w ewidencji wyborczej tego państwa członkowskiego, przejawił
wolę głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terytorium
Republiki Czeskiej i został wciągnięty do spisu wyborców do Parlamentu
Europejskiego w gminie należącej do okręgu administracyjnego tego urzędu,
c) zabezpiecza na potrzeby okręgowej komisji wyborczej, lokale wyborcze,
niezbędne siły pracownicze i środki pomocnicze,
d) wydaje legitymacje wyborcze (art.30),
e) rozpatruje skargi na organizacyjn0-techniczne zabezpieczenie wyborów na
poziomie okręgu wyborczego,
f) archiwizuje dokumentację wyborczą,
g) wypełnia dalsze zadania zgodnie z niniejszą ustawą.
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art.16
Starosta
Starosta
a) zabezpiecza informowanie wyborców o dacie i miejscu przeprowadzenia wyborów
(art.32) w gminie, mieście, mieście o specjalnym statusie, nie podzielonym
terytorialnie, obwodzie miejskim lub dzielnicy miasta o specjalnym statusie, nie
podzielonym terytorialnie, lub w dzielnicy głównego miasta Pragi (dalej tylko
”gmina”),
b) zabezpiecza dostarczenie kart wyborczych wyborcom,
c) najpóźniej 60 dni przed dniem wyborów ustala, uwzględniając liczbę wyborców w
danym okręgu wyborczym, minimalną liczbę członków okręgowej komisji
wyborczej tak, aby członków tych było co najmniej 5, za wyjątkiem okręgów
wyborczych do 300 wyborców, gdzie okręgowa komisja wyborcza może być
czteroosobowa,
d) zwołuje pierwsze posiedzenie okręgowej komisji wyborczej tak, aby miało ono
miejsce najpóźniej 21 dni przed dniem wyborów,
e) mianuje i odwołuje protokolantów okręgowej komisji wyborczej (dalej tylko
“protokolant”),
f) udziela każdej partii politycznej, ruchowi politycznemu i koalicji, których listy
kandydatów zostały zarejestrowane, informacji o liczbie i siedzibie okręgów
wyborczych poprzez ogłoszenie ich na tablicy ogłoszeń urzędu gminnego
najpóźniej 45 dni przed dniem wyborów,
g) wypełnia dalsze zadania zgodnie z niniejszą ustawą.
art.17
Starosta stojący na czele pełnomocnego urzędu gminnego i kierownik urzędu
wojewódzkiego
(1) Jeśli starosta i wice starosta nie wypełnia zadań określonych niniejszą ustawą lub
jeśli starosta lub wice starosta nie został wybrany, zadania określone niniejszą
ustawą pełni w gminie, i to również po wyznaczonym czasie, starosta stojący na
czele pełnomocnego urzędu gminnego, w którego obwodzie terytorialnym gmina
się znajduje. O ile starosta stojący na czele pełnomocnego urzędu gminnego tego
nie czyni lub nie wypełnia zadań określonych niniejszą ustawą zgodnie z art.16,
wypełnianie tych zadań zabezpiecza kierownik urzędu wojewódzkiego.
(2) W czasie nieobecności starosty stojącego na czele pełnomocnego urzędu
gminnego jego zadania zgodnie z ustępem 1 wypełnia wice starosta. W czasie
nieobecności kierownika urzędu wojewódzkiego jego zadania zgodnie z ustępem
1 wypełnia osoba wyznaczona na jego zastępstwo.
Okręgowa komisja wyborcza
art.18
(1) Okręgowa komisja wyborcza
a) dba o porządek w lokalu wyborczym,
b) zabezpiecza głosowanie i dogląda jego przebiegu,
c) liczy głosy i przygotowuje protokół z przebiegu i wyniku głosowania,
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d) przekazuje dokumentację wyborczą do przechowania urzędowi gminnemu, za
wyjątkiem 1 egzemplarza protokołu z przebiegu i wyniku głosowania (art.45 ust.
1).
(2) Członkiem okręgowej komisji wyborczej może być obywatel Republiki Czeskiej
lub obywatel innego państwa członkowskiego,
a) w przypadku którego nie występują przeszkody w wykonywaniu prawa
wyborczego zgodnie z art.5 ust. 2,
b) który nie jest kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, i
c) który przynajmniej w dniu złożenia ślubowania osiągnął wiek 18 lat.
(3) Partia polityczna, ruch polityczny i koalicja, której lista kandydatów została w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarejestrowana, może najpóźniej 30 dni
przed dniem wyborów delegować jednego członka i jednego zastępcę do
okręgowej komisji wyborczej. Jeśli w ten sposób nie zostanie ustanowiona
najniższa określona liczba składu członkowskiego okręgowej komisji wyborczej
zgodnie z art.16 lit. c), członków na nie obsadzone miejsca mianuje starosta
przed pierwszym posiedzeniem. W przypadku, gdy liczba członków okręgowej
komisji wyborczej zmniejszy się poniżej określonej liczby w trakcie wyborów do
Parlamentu Europejskiego i nie ma ich zastępców zgodnie ze zdaniem
pierwszym, starosta na nie obsadzone miejsca mianuje następnych członków
komisji.
(4) Za delegowanie członków i zastępców zgodnie z ustępem 3 rozumie się
doręczenie ich spisu staroście. Spis musi zawierać nazwisko, ewentualnie
nazwiska, imię, datę urodzenia i miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu
zgodnie z przepisem specjalnym2) (dalej tylko “miejsce pobytu”) członka,
ewentualnie zastępcy oraz podpis pełnomocnika partii politycznej, ruchu
politycznego lub koalicji, ewentualnie osób, którym działania te zostały pisemnie
przez pełnomocnika powierzone; kopie tego pisemnego upoważnienia zostają
dołączone do spisu. Ponadto może zawierać również dane, do której okręgowej
komisji wyborczej mają być skierowani członkowie i zastępcy; jeśli tych danych
brakuje, do okręgowych komisji wyborczych kieruje starosta.
(5) Członkostwo w okręgowej komisji wyborczej zaczyna się od złożenia ślubowania
w następującym brzmieniu “Ślubuję na swój honor, że będę sumiennie i
bezstronnie wykonywać swoją funkcję członka okręgowej komisji wyborczej i
będę się przy tym kierował Konstytucją, ustawami i innymi przepisami prawnymi
Republiki Czeskiej.”. Ślubowanie składa delegowany lub mianowany zastępca w
ten sposób, że podpisuje się pod pisemną wersją ślubowania; w ten sposób
jednocześnie obejmuje swoją funkcję. Jeśli ślubowanie składa obywatel innego
państwa członkowskiego, musi do swojego podpisu dołączyć własnoręcznie
napisane zdanie w następującym brzmieniu: “Oświadczam, że rozumiem tekst,
który podpisuję.”.
(6) Członkostwo w okręgowej komisji wyborczej wygasa
a) z dniem zakończenia działania okręgowej komisji wyborczej (art.50),
b) wraz ze śmiercią,
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c) w chwili, w której przewodniczący okręgowej komisji wyborczej otrzyma pisemne
oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka okręgowej komisji wyborczej; tej
pisemnej rezygnacji nie można wycofać,
d) w chwili, w której przewodniczący okręgowej komisji wyborczej otrzyma pisemne
odwołanie członka okręgowej od tego, kto go delegował,
e) wraz z utratą obywatelstwa państwowego Republiki Czeskiej lub obywatelstwa
innego państwa członkowskiego,
f) w dniach wyborów, jeśli członek okręgowej komisji wyborczej nie wywiązuje się
ze swoich obowiązków a jego nieobecność trwa dłużej niż trzy godziny.
(7) Protokolant zostaje mianowany przez starostę najpóźniej 20 dni przed pierwszym
posiedzeniem okręgowej komisji wyborczej. Protokolant jest członkiem okręgowej
komisji wyborczej z głosem doradczym, podczas głosowania nie wlicza się go do
liczby członków okręgowej komisji wyborczej. Protokolant może przedkładać
okręgowej komisji wyborczej wnioski i sporządza protokół z posiedzenia komisji.
Protokolant składa ślubowanie w brzmieniu i w sposób wymieniony w ustępie 5.
Starosta odwołuje protokolanta, który przestanie wykonywać swoją funkcję lub nie
wykonuje jej należycie, a na jego miejsce mianuje bez zwłoki nowego
protokolanta. Protokolantem może być obywatel Republiki Czeskiej lub obywatel
obcego państwa; obywatel obcego państwa może zostać mianowany
protokolantem jedynie wówczas, jeśli jest urzędnikiem jednostki samorządu
terytorialnego w Republice Czeskiej zgodnie ze specjalnym przepisem10).
art.19
(1) Zamiast członka, którego członkostwo wygasło zgodnie z art.18 ust. 6,
przewodniczący okręgowej komisji wyborczej powołuje zastępcę z tej samej partii
politycznej, ruchu politycznego lub koalicji; zastępca staje się członkiem
okręgowej komisji wyborczej wraz ze złożeniem ślubowania zgodnie z art.18 ust.
5. Jeśli zaistnieją okoliczności wymienione w art.18 ust. 6 lit. f) a nie ma
zastępców, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej zwraca na tę
okoliczność uwagę starosty, który postępuje zgodnie z art.18 ust. 3 zdanie
trzecie.
(2) Okręgowa komisja wyborcza jest zdolna uchwalać, jeśli jest obecna bezwzględna
większość wszystkich jej członków z prawem głosu. Uchwała zostaje przyjęta,
jeśli opowie się za nią bezwzględna większość obecnych członków. Przy równej
liczbie głosów wniosek uważa się za odrzucony.
(3) Okręgowa komisja wyborcza na swoim pierwszym posiedzeniu losuje spośród
swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Losowaniem
kieruje protokolant okręgowej komisji wyborczej. Jeśli przewodniczący lub
wiceprzewodniczący okręgowej komisji wyborczej ustąpi bądź z innych ważnych
powodów nie będzie w stanie wykonywać swojej funkcji, losowanie przeprowadza
się ponownie; do losowania przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej nie
włącza się wice przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej; jeśli ustąpi wice
przewodniczący okręgowej komisji wyborczej, do losowania nie włącza się
przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej.
Rozdział III
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Listy kandydatów
art.20
Informowanie kandydatów
Informacje o warunkach kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na
terytorium Republiki Czeskiej publikuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych co
najmniej 80 dni przed dniem wyborów w sposób umożliwiający zdalny dostęp11), w
języku czeskim i w językach roboczych Unii Europejskiej.
art.21
Składanie list kandydatów
(1) Listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą składać
zarejestrowane partie polityczne i ruchy polityczne, których działalność nie została
zawieszona12), oraz ich koalicje. Za listę kandydatów złożoną przez koalicję
polityczną uważa się tę, którą wszystkie wspólnie kandydujące partie polityczne i
ruchy polityczne jednoznacznie oznaczą na liście kandydatów jako koalicyjną i
wymienią, kto jest członkiem koalicji i jaka jest jej nazwa.
(2) Każda partia polityczna, ruch polityczny i koalicja może zgłosić w danych
wyborach do Parlamentu Europejskiego tylko jedną listę kandydatów; jeśli partia
polityczna i ruch polityczny składają listę kandydatów samodzielnie, nie mogą już
być częścią koalicji. Każda partia polityczna i ruch polityczny może być członkiem
tylko jednej koalicji. Kandydat może figurować tylko na jednej liście kandydatów w
danych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
(3) Listy kandydatów składa się najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem pełnomocnika partii
politycznej, ruchu politycznego lub koalicji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
potwierdza pełnomocnikowi przyjęcie listy.
(4) Partia polityczne, ruch polityczny lub koalicja dołącza do listy kandydatów
potwierdzenie złożenia składki na koszty wyborcze (dalej tylko “składka”) w
wysokości 15 000 koron. Składkę wpłaca się na specjalne konto, które zakłada
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Czeskim Banku Narodowym najpóźniej 72
dni przed dniem wyborów. Numer tego konta Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
publikuje na urzędowej tablicy ogłoszeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w
budynku, w którym swoją siedzibę ma Państwowa Komisja Wyborcza, jak również
w sposób umożliwiający zdalny dostęp11). Składkę zwraca się tej partii politycznej,
ruchowi politycznemu lub koalicji, której lista kandydatów nie została
zarejestrowana. Procenty ze składki i składki, które nie podlegają zwrotowi
stanowią dochód budżetu państwa.
art.22
Wymogi list kandydatów
(1) Lista kandydatów zawiera
a) nazwę partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji i składu koalicji,
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b) nazwiska i imiona kandydatów, datę urodzenia, dane o płci kandydatów, ich
zawodzie, miejscu stałego pobytu2) lub, w przypadku obywatela innego państwa
członkowskiego, miejsce pobytu zgodnie ze specjalnym przepisem prawa2) (dalej
tylko “miejsce pobytu”), nazwę partii politycznej lub ruchu politycznego, których są
członkiem, lub informację, że kandydat nie jest członkiem żadnej partii politycznej
ani ruchu politycznego (dalej tylko “bez przynależności partyjnej”),
c) numer kandydata na liście kandydatów, oznaczony przy pomocy cyfry arabskiej,
d) nazwisko, ewentualnie nazwiska, i imię pełnomocnika partii politycznej, ruchu
politycznego lub koalicji z wymienieniem miejsca jego zameldowania na pobyt
stały, lub w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego, miejsca
pobytu; partia polityczna, ruch polityczny lub koalicja może zaproponować
zastępcę pełnomocnika z wymienieniem jego nazwiska, ewentualnie nazwisk,
imienia, miejsca jego zameldowania na pobyt stały lub, w przypadku obywatela
innego państwa członkowskiego, miejsca pobytu,
e) w przypadku koalicji, nazwę partii politycznej lub ruchu politycznego, która
kandydata zaproponowała,
f) podpis pełnomocnika partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji,
g) imię i nazwisko, określenie funkcji i podpis osoby uprawnionej do występowania w
imieniu partii politycznej lub ruchu politycznego; w przypadku koalicji imiona,
nazwiska, określenie funkcji i podpisy osób uprawnionych do występowania w
imieniu partii politycznych i ruchów politycznych, które ją tworzą.
(2) Do listy kandydatów musi zostać dołączony dokument o obywatelstwie
państwowym kandydata i własnoręcznie podpisane przez kandydata
oświadczenie, że zgadza się kandydować, że nie są mu znane przeszkody w
wybieralności, ewentualnie przeszkody te przeminą do dni wyborów do
Parlamentu Europejskiego, i że nie wyraził swojej zgody na wpisanie na inną listę
kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, również w innym
państwie członkowskim. W oświadczeniu kandydat podaje ponadto miejsce
stałego pobytu, a w przypadku kandydata z innego państwa członkowskiego
miejsce pobytu i datę urodzenia. Oświadczenie kandydata może być sporządzone
w języku czeskim bądź w którymś z języków roboczych Unii Europejskiej zgodnie
z art.4.
(3) Jeśli kandydatem jest obywatel innego państwa członkowskiego, oprócz
informacji wymienionych w ustępie 2 podaje w oświadczeniu adres okręgu
wyborczego państwa członkowskiego swojego pochodzenia lub innego państwa
członkowskiego, w którym dotychczas przebywał i w którego ewidencji wyborczej
dotychczas figuruje. Następnie dołącza zaświadczenie z właściwych organów
państwa członkowskiego swojego pochodzenia, które potwierdza, że nie jest w
państwie członkowskim swojego pochodzenia pozbawiony prawa wybieralności
lub, że taka wyborcza niezdolność kandydata nie jest tym organom znana. Taki
kandydat dołącza również do listy kandydatów dokumenty wymienione w ustępie
2 zdaniu pierwszym.
(4) Najwyższa liczba kandydatów, których partia polityczna, ruch polityczny lub
koalicja umieścić na liście kandydatów, jest o jedną trzecią większa od liczby
posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki
Czeskiej.
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(5) Po upływie sześćdziesiątego dnia przed dniem wyborów nie jest możliwe
uzupełnianie listy kandydatów o następnych kandydatów ani zamienianie
wzajemnie ich kolejności.
(6) Partia polityczna, ruch polityczny lub koalicja prowadzi działania w sprawach
wyborów za pośrednictwem swojego pełnomocnika. Pełnomocnikiem lub jego
zastępcą jest osoba fizyczna, która została za taką uznana na liście kandydatów;
nie może być nim osoba młodsza niż 18 letnia, osoba pozbawiona zdolności do
czynności prawnych ani kandydat. Działania pełnomocnika w sprawach
wyborczych są dla jego partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji wiążące.
Swojego pełnomocnika i jego zastępcę partia polityczna, ruch polityczny lub
koalicja może pisemnie odwołać; pełnomocnictwo wygasa w chwili doręczenia
tego odwołania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeśli partia polityczna,
ruch polityczny lub koalicja zaproponowała zastępcę pełnomocnika, zastępca ten
zostaje pełnomocnikiem do chwili doręczenia odwołania pełnomocnika do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
art.23
Rozpatrywanie i rejestracja list kandydatów
(1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawdza przedłożone listy kandydatów w
terminie od 66 do 60 dni przed dniem wyborów. Jeśli lista kandydatów nie została
przedłożona w zgodzie z art.21, nie spełnia wymogów zgodnie z art.22 lub
zawiera błędne informacje, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych najpóźniej 58 dni
przed dniem wyborów wzywa pisemnie za pośrednictwem pełnomocnika partię
polityczną, ruch polityczny lub koalicję, aby usunęła przeszkody w terminie do 50
dni przed dniem wyborów. W wyznaczonym terminie błędy na liście kandydatów
może usunąć również pełnomocnik bez wezwania Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
(2) Jeśli partia polityczna, ruch polityczny lub koalicja w wyznaczonym terminie nie
zlikwiduje przeszkód, które dotyczą wyłącznie kandydata, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych zadecyduje najpóźniej do 48 dni przed dniem wyborów o
skreśleniu
a) kandydata na liście kandydatów, jeśli nie zostało do niej dołączone oświadczenie
zgodne z art.22 ust. 2 i 3 lub jeśli to oświadczenie jest błędne lub niepełne,
b) kandydata, który figuruje na kilku listach kandydatów, jak również na liście, do
której nie dołączono oświadczenia zgodnie z art.22 ust. 2 i 3; jeśli kandydat
podpisał zgłoszenie na więcej niż jednej liście kandydatów, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych skreśli go ze wszystkich list kandydatów,
c) kandydata, który nie przedłożył dokumentu o obywatelstwie państwowym zgodnie
z art.22 ust. 2,
d) kandydata, który nie przedłożył oświadczenia zgodnie z art.22 ust. 3,
e) kandydatów, którzy są na listach kandydatów umieszczeni ponad limitem
określonym zgodnie z art.22 ust. 4,
f) kandydata, w przypadku którego nie ma podanych informacji zgodnie z art.22 ust.
2 lit. b) i e), ewentualnie są to informacje błędne lub niepełne,
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g) kandydata, który figuruje na listach wyborczych w kilku państwach członkowskich,
lub
h) kandydata, który nie spełnia warunków wybieralności zgodnie z art.6 ust. 1.
(3) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych najpóźniej do 48 dni przed dniem wyborów
zadecyduje
a) o rejestracji listy kandydatów spełniającej wymogi zgodnie z niniejszą ustawą, lub
b) o odrzuceniu listy kandydatów, jeśli nie została ona złożona zgodnie z art.21 lub
nie spełnia wymogów zgodnie z art.22 i w wyniku postępowania zgodnego z ust.
1 i 2 nie można osiągnąć jej poprawienia.
(4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bezzwłocznie podejmuje decyzję o rejestracji,
o odrzuceniu listy kandydatów lub o skreśleniu kandydata na liście kandydatów i
przesyła ją temu, kto ma prawo domagać się przeciwko tej decyzji ochrony sądu
(art.56); jednocześnie publikuje decyzję w sposób umożliwiający zdalny dostęp,
wywiesza ją na urzędowej tablicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w budynku,
w którym ma siedzibę Państwowa Komisja Wyborcza, i zaznacza na niej dzień jej
wywieszenia.
(5) Decyzja o rejestracji, o odrzuceniu listy kandydatów lub o skreśleniu kandydata
na liście wyborczej musi zawierać wyrok, uzasadnienie i pouczenie o odwołaniu.
Wyrok zawiera rozstrzygnięcie w sprawie z przytoczeniem postanowienia
przepisu prawnego, zgodnie z którym je podjęto. W uzasadnieniu wskazuje się,
jakie okoliczności były podstawą decyzji. Uzasadnienia nie trzeba podawać w
przypadku decyzji o zarejestrowaniu. W pisemnej wersji decyzji wymienia się
organ, który decyzję wydał, i datę wydania decyzji. Decyzja musi być opatrzona
pieczęcią urzędową i podpisem z przytoczeniem nazwiska, ewentualnie nazwisk,
imienia i stanowiska pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
(6) Spis wszystkich partii politycznych, ruchów politycznych i koalicji, które
przedłożyły listy kandydatów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazuje
Państwowej Komisji Wyborczej, która najpóźniej 45 dni przed dniem wyborów
losuje numer, którym będą oznaczone karty wyborcze w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. O wyniku losowania przewodniczący Państwowej Komisji
Wyborczej zawiadamia kandydujące partie polityczne, ruchy polityczne i koalicje.
Następnie wynik głosowania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych publikuje również
w sposób umożliwiający zdalny dostęp.
(7) Na podstawie decyzji sądu zgodnie ze specjalnym przepisem prawa13),
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadza rejestrację listy kandydatów
również po terminie określonym w ustępie 3, jednak najpóźniej 20 dni przed dniem
wyborów. W sprawach tej rejestracji nie można się już zwrócić do sądu z
wnioskiem o wydanie decyzji o jej unieważnieniu.
(8) Rejestracja jest warunkiem wydrukowania kart wyborczych.
(9) Partii politycznej, ruchowi politycznemu lub koalicji, których lista kandydatów nie
została zarejestrowana również na podstawie decyzji sądu zgodnie ze specjalnym
przepisem prawa13), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwraca w terminie do 1
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miesiąca wpłaconą składkę. Jeśli na specjalne konto otworzone przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostanie wpłacona zamiast składki inna kwota,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróci ja bez zbędnej zwłoki.
art.24
Rezygnacja i odwołanie kandydatury
(1) Kandydat może w pisemnym oświadczeniu doręczonym do 48 godzin przed
rozpoczęciem wyborów zrezygnować z kandydowania. W ten sam sposób może
odwołać jego kandydaturę pełnomocnik partii politycznej, ruchu politycznego lub
koalicji. Oświadczenia tego nie można wycofać.
(2) Jeśli oświadczenie o rezygnacji z kandydatury lub o jej odwołaniu zostało złożone
przed zarejestrowaniem listy kandydatów, kandydat nie zostanie wymieniony na
karcie wyborczej a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmieni oznaczenie
kolejności kandydatów na liście kandydatów przesuwając numer.
(3) Jeśli oświadczenie o rezygnacji z kandydatury lub o jej odwołaniu zostało złożone
po zarejestrowaniu listy kandydatów, dane kandydata pozostają na liście
kandydatów, jednak przy ustalaniu wyniku głosowania do Parlamentu
Europejskiego nie uwzględnia się priorytetowych głosów na niego oddanych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem urzędów wojewódzkich
zabezpiecza opublikowanie oświadczenia we wszystkich lokalach wyborczych, o
ile otrzyma je do 48 godzin przed rozpoczęciem wyborów.
art.25
Jeśli dojdzie do likwidacji lub zawieszenia działalności partii politycznej lub ruchu
politycznego w okresie po zarejestrowaniu listy kandydatów, przy rozdzielaniu
mandatów, danej partii politycznej lub ruchu politycznego bądź ich kandydatów się
nie uwzględnia.
art.26
Karty wyborcze
(1) Po zarejestrowaniu list kandydatów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
zabezpiecza druk kart wyborczych. Kartę wyborczą drukuje się niezależnie dla
każdej partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji.
(2) Każda karta wyborcza musi zawierać numer wylosowany zgodnie z art.23 ust. 6,
pełną nazwę partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji, nazwisko,
ewentualnie nazwiska, imię, obywatelstwo państwowe, wiek i zawód, miejsce
stałego pobytu, w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego, miejsce
pobytu kandydatów, ich kolejność oznaczoną cyframi arabskimi i przynależność
do określonej partii politycznej, ruchu politycznego lub zaznaczenie, że kandydat
jest bez przynależności partyjnej. W przypadku koalicji konieczne jest zaznaczenie
jaka partia polityczna lub ruch polityczny ją tworzy, a w przypadku jej kandydata,
jaka partia polityczne lub ruch polityczny go zaproponował. Poprawność danych
na karcie wyborczej może być przed jej wydrukowaniem uwierzytelniona przez
pełnomocnika partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji do 2 dni roboczych
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po wezwaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które wywiesza się na
urzędowej tablicy ogłoszeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w budynku, w
którym swoją siedzibę ma Państwowa Komisja Wyborcza.
(3) Karty wyborcze muszą być wydrukowane pismem takiego samego rodzaju, tej
samej wielkości, na papierze w tym samym kolorze, tej samej jakości i tych
samych rozmiarów. Karty wyborcze są opatrzone odciskiem pieczątki Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
(4) Karty wyborcze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesyła za pośrednictwem
urzędów wojewódzkich starostom, którzy zabezpieczają dostarczenie kart
wyborczych wszystkim wyborcom najpóźniej 3 dni przed dniem wyborów, a w
dzień wyborów wszystkim okręgowym komisjom wyborczym. Wyborca, który
głosuje na podstawie legitymacji wyborczej (art.30), otrzymuje karty wyborcze w
lokalu wyborczym.
(5) W przypadku niewątpliwych błędów drukarskich na kartach wyborczych, kart
wyborczych nie drukuje się ponownie; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
zabezpiecza za pośrednictwem urzędów wojewódzkich wywieszenie informacji o
tych błędach w języku czeskim i w językach roboczych Unii Europejskiej we
wszystkich lokalach wyborczych z zaznaczeniem prawidłowych danych .
Rozdział IV
Spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
art.27
Spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego prowadzi urząd gminny
indywidualnie dla każdych wyborów do Parlamentu Europejskiego.
art.28
Sporządzanie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(1) Spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego urząd gminny
sporządza tak, że w terminie do 40 dni przed dniem wyborów wprowadza do niego
a) dane ze stałego spisu wyborców, który prowadzi zgodnie ze specjalnym
przepisem prawa14),
b) dane, dotyczące obywateli innych państw członkowskich, z suplementu do stałego
spisu wyborców wydanego zgodnie ze specjalnym przepisem prawa14), na
podstawie żądania takiego wyborcy (art.29 ust.3),
c) dane o wyborcach, którzy żądają wpisu do spisu wyborców w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zgodnie z niniejszą ustawą (art.29, ust. 1 i 2),
d) dane o obywatelach Republiki Czeskiej, którzy stale przebywaja w obwodzie
administracyjnym tego urzędu i którzy zgodnie z zapisami w ewidencji ludności
najpóźniej drugiego dnia wyborów osiągną wiek 18 lat.
(2) Urząd gminny wprowadza następnie do spisu wyborców w wyborach do
Parlamentu Europejskiego do 20 dni przed dniem wyborów wyborców, którzy nie
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przebywają na stałe ani nie przebywają zgodnie ze specjalnym przepisem prawa2),
w obwodzie administracyjnym tego urzędu, ale którzy w jego obwodzie
a) odbywają zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową,
b) przebywają w szpitalu, na izbie porodowej, sanatorium, zakładzie opieki
społecznej lub w podobnym zakładzie lub instytucji albo
c) przebywają w areszcie policyjnym, miejscu uwięzienia lub w miejscu wykonywania
kary pozbawienia wolności15), a którzy zostali do urzędu gminnego zgłoszeni przez
dowódcę lub zarządcę właściwej instytucji; ten informuje jednocześnie o
wciągnięciu na listę urząd gminny, w którego stałym spisie wyborców wyborca
figuruje.
(3) Najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów urząd gminny wykreśla ze spisu
wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, sporządzonego zgodnie z
ustępem 1 i 2 wyborców, którzy
a) zażądali wpisu do specjalnego spisu wyborców w przedstawicielstwie
dyplomatycznym (art.11),
b) zostali wpisani do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
przez inny urząd gminny zgodnie z ustępem 2.
(4) Najpóźniej do zamknięcia spisu wyborców w wyborach do Parlamentu
Europejskiego urząd gminny wykreśla wyborców, którzy
a) zgodnie z doniesieniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyrazili chęć
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie
członkowskim,
b) zostali wpisani do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zgodnie z ustępem 1 lit. b) lecz w terminie do 40 dni przed dniem wyborów nie
złożyli żądania o wpisanie do tego spisu.
art.29
Żądanie o wpisanie do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(1) Obywatel innego państwa członkowskiego, który ma prawo wybierania zgodnie z
art.5 a nie figuruje w suplemencie do stałego spisu wyborców zgodnie ze
specjalnym przepisem prawa14), wyraża swoją wolę głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej, w ten sposób, że w
urzędzie gminnym, w którego obwodzie administracyjnym figuruje w ewidencji
ludności zgodnie ze specjalnym przepisem prawa2), składa żądanie o wpis do
spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, najpóźniej 40 dni
przed dniem wyborów .
(2) Do żądania zgodnie z ustępem 1 musi zostać dołączona kopia dokumentu
poświadczającego fakt, że żądający figuruje w ewidencji ludności zgodnie ze
specjalnym przepisem prawa2) oraz honorowe oświadczenie żądającego, w którym
wymienia swoją przynależność państwową, miejsce pobytu, adres okręgu
wyborczego, w którego ewidencji wyborczej w wyborach do Parlamentu
Europejskiego dotychczas figurował oraz zobowiązanie, że będzie głosować w
wyborach do Parlamentu Europejskiego wyłącznie na terytorium Republiki
Czeskiej.
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(2) Obywatel innego państwa członkowskiego, który figuruje w suplemencie do
stałego spisu wyborców zgodnie ze specjalnym przepisem prawa14), wyraża swoją
wolę głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terytorium
Republiki Czeskiej w ten sposób, że najpóźniej 40 dni przed dniem wyborów
składa w urzędzie gminnym, w którego suplemencie do stałego spisu wyborców14)
figuruje, żądanie przeniesienia swoich danych z suplementu do stałego spisu
wyborców14) do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do
swojego żądania dołącza honorowe oświadczenie zgodnie z ustępem 2.
(3) Urząd gminny informuje żądającego wpisania do spisu wyborców w wyborach do
Parlamentu Europejskiego o tym jak jego żądanie zostało załatwione, w terminie
do 15 dni przed dniem wyborów.
art.30
Legitymacja wyborcza
(1) Legitymację wyborczą wydaje
a) urząd gminny wyborcy, który figuruje w spisie wyborców do Parlamentu
Europejskiego tego urzędu i który nie będzie mógł lub nie zamierza głosować w
okręgu wyborczym, dla którego ten spis jest prowadzony,
b) przedstawicielstwo dyplomatyczne wyborcy, który jest obywatelem państwowym
Republiki Czeskiej, ma miejsce zamieszkania w jego obwodzie terytorialnymi i
który figuruje w specjalnym spisie wyborców prowadzonym przez to
przedstawicielstwo dyplomatyczne.
(2) Wyborca może wystąpić o wydanie legitymacji wyborczej od dnia ogłoszenia
wyborów, w pisemnym wniosku opatrzonym poświadczonym podpisem wyborcy,
doręczonym najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów do urzędu gminnego lub do
przedstawicielstwa dyplomatycznego. Urząd gminny lub przedstawicielstwo
dyplomatyczne najwcześniej 15 dni przed dniem wyborów wydaje legitymację
wyborczą osobiście wyborcy lub osobie, która wykaże się upoważnieniem
poświadczonym podpisem wyborcy występującego o wydanie legitymacji
wyborczej, lub ją wyborcy prześle. Przedstawicielstwo dyplomatyczne nie wydaje
legitymacji wyborczej, w przypadku kiedy otrzyma od Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych doniesienie, że wyborca wystąpił o wpisanie do spisu wyborców w
innym państwie członkowskim.
(3) Legitymacja wyborcza uprawnia wyborcę do głosowania w dniach wyborów do
Parlamentu Europejskiego w którymkolwiek okręgu wyborczym na terytorium
Republiki Czeskiej.
art.31
Urząd gminny 2 dni przed dniem wyborów zamyka spis wyborców w wyborach do
Parlamentu Europejskiego a jego kopię zawierającą wykreślenie wyborcy z
podaniem powodu wykreślenia (dalej tylko “wypis ze spisu wyborców w wyborach do
Parlamentu Europejskiego”) przekazuje okręgowym komisjom wyborczym.
Rozdział V
Głosowanie
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art.32
Informowanie wyborców
(1) Informacje o warunkach głosowania w wyborach do parlamentu Europejskiego na
terytorium Republiki Czeskiej publikuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 80 dni
przed dniem wyborów w sposób umożliwiający dostęp z zewnętrz11) w języku
czeskim i w językach roboczych Unii Europejskiej.
(2) Starosta ogłasza komunikat o terminie i miejscu przeprowadzenia wyborów w
miejscowości w zwykłym miejscu, najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów. Jeśli
na terytorium gminy znajduje się kilka okręgów wyborczych, podaje, które części
miejscowości należą do poszczególnym okręgów wyborczych, a komunikat
publikuje na terenie każdego z nich. Również starosta podaje w komunikacie
adresy lokali wyborczych.
(3) Starosta w komunikacie zgodnym z ust.2 zwraca również uwagę wyborców na
konieczność udokumentowania przed głosowaniem swojej tożsamości i
obywatelstwa państwowego i podaje dalsze potrzebne dane niezbędne dla
niezakłóconego przebiegu wyborów.
(4) W gminie, w której organizowane są wybory dla mniejszości narodowych zgodnie
ze specjalnym przepisem prawa16) komunikat zgodny z ust.2 i 3 publikuje się
również w języku właściwej mniejszości narodowej.
(5) Obywatele Republiki Czeskiej za granicą są informowani o wyborach do
Parlamentu
Europejskiego
na
terytorium
Republiki
Czeskiej
przez
przedstawicielstwa dyplomatyczne zgodnie z art.11.
(6) Informacji o podstawowych zasadach głosowania do Parlamentu Europejskiego
na terytorium Republiki Czeskiej, we wszystkich językach państw członkowskich
Unii Europejskiej, udziela wyborcom na żądanie każdy urząd wojewódzki i każdy
urząd gminny.
art.33
Lokal wyborczy
(1) Na obiekcie, w którym znajduje się lokal wyborczy wywiesza się flagę państwową
Republiki Czeskiej i flagę Unii Europejskiej, a w lokalu wyborczym umieszcza się
wielkie godło państwowe.
(2) Lokal wyborczy w każdym okręgu wyborczym musi być wyposażony w urnę
wyborczą, przenośną urnę wyborczą, wystarczającą liczbę kart wyborczych, puste
koperty opatrzone urzędową pieczątką (dalej tylko “urzędowa koperta”), materiały
piśmienne, wyciągi ze spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego i
niniejszą ustawę, która musi być wyborcom wypożyczana do wglądu na ich
żądanie, również w językach roboczych Unii Europejskiej. Jeśli wybory do
Parlamentu Europejskiego odbywają się jednocześnie z innym rodzajem wyborów,
to konieczne jest uwzględnienie tej okoliczności przy wyposażaniu lokalu
wyborczego (art.64).
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(3) W lokalach wyborczych wydziela się specjalne miejsca przeznaczone do
przygotowywania kart wyborczych, oddzielone w sposób zapewniający tajność
głosowania. Liczbę tych miejsc określa starosta uwzględniając liczbę wyborców w
okręgu wyborczym.
(4) W lokalu wyborczym muszą być na widocznym miejscu wywieszone karty
wyborcze oznaczone napisem “wzór”, oświadczenie o rezygnacji z kandydowania
lub o odwołaniu kandydatów, o ile zostało ono doręczona do 48 godzin przed
rozpoczęciem wyborów, i to zarówno w języku czeskim jak i w językach roboczych
Unii Europejskiej, oraz informacje o podstawowych zasadach głosowania do
Parlamentu Europejskiego na terytorium Republiki Czeskiej we wszystkich
językach państw członkowskich Unii Europejskiej.
(5) Urzędowe koperty muszą być nieprzejrzyste, tej samej wielkości, z papieru tej
samej jakości i koloru. Jeśli wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się
razem z innymi wyborami, urzędowa koperta w wyborach do Parlamentu
Europejskiego musi różnić się kolorem od urzędowej koperty w innych wyborach.
art.34
Początek głosowania
(1) Przed rozpoczęciem głosowania przewodniczący okręgowej komisji wyborczej
kontroluje, czy lokal wyborczy został wyposażony zgodnie z art.33 i czy urna
wyborcza i przenośna urna wyborcza są puste; następnie przy pozostałych
członkach okręgowej komisji wyborczej te urny wyborcze pieczętuje.
(2) Po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z ustępem 1 przewodniczący okręgowej
komisji wyborczej uznaje głosowanie za rozpoczęte.
art.35
Porządek w lokalu wyborczym i jego bezpośrednim otoczeniu
Za porządek w lokalu wyborczym i jego bezpośrednim otoczeniu odpowiada
przewodniczący okręgowej komisji wyborczej. Jego polecenia służące zachowaniu
porządku i godnego przebiegu głosowania obowiązują wszystkich obecnych.
art.36
Zasady głosowania
(1) Wyborca głosuje osobiście, zastępstwo jest niedopuszczalne.
(2) Wyborcy stają przed okręgową komisją wyborczą i głosują w kolejności, w jakiej
przybyli do lokalu wyborczego.
(3) Wyborca po przybyciu do lokalu wyborczego potwierdza swoją tożsamość i
obywatelstwo państwowe Republiki Czeskiej legitymując się ważnym paszportem
podróżnym, dyplomatycznym lub służbowym Republiki Czeskiej lub dokumentem
podróżnym17) (dalej tylko “paszport podróżny”) lub ważnym dowodem
osobistym18). Wyborca, który jest obywatelem innego państwa członkowskiego, po
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przybyciu do lokalu wyborczego potwierdza swoją tożsamość i obywatelstwo
innego państwa członkowskiego, oraz to, że na terytorium Republiki Czeskiej
figuruje w ewidencji ludności zgodnie ze specjalnym przepisem prawa2). Po
sprawdzeniu w wypisie z listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborca
otrzymuje od okręgowej komisji wyborczej pustą urzędową kopertę. Na prośbę
wyborcy okręgowa komisja wyborcza wydaje mu w zamian za brakujące,
skreślone lub inaczej oznaczone karty wyborcze inne .
(4) Jeśli wyborca nie potwierdzi swojej tożsamości i obywatelstwa Republiki Czeskiej
lub innego państwa członkowskiego lub, w przypadku obywatela innego państwa
członkowskiego, nie potwierdzi, że figuruje w ewidencji ludności zgodnie ze
specjalnym przepisem prawa2), głosowanie nie zostanie mu umożliwione.
(5) Wyborcy, który nie figuruje w wypisie z listy w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, okręgowa komisja wyborcza głosowania nie umożliwi. To nie
obowiązuje, jeśli wyborca głosuje na podstawie legitymacji wyborczej.
(6) Wyborca, który stawił się w lokalu wyborczym z legitymacją wyborczą jest
zobowiązany po potwierdzeniu swojej tożsamości i obywatelstwa państwowego
zgodnie z ustępem 3 zdaniem pierwszym i drugim, legitymację tę oddać
okręgowej komisji wyborczej, która dołączy ją do wyciągu ze spisu w wyborach do
Parlamentu Europejskiego i wyborcę do tego spisu dopisze.
(7) W miejscu wydzielonym do przygotowywania kart wyborczych nie może
przebywać razem z wyborcą nikt, również żaden członek okręgowej komisji
wyborczej. Z wyborcą, który nie może sam przygotować kart wyborczych z
powodu inwalidztwa, nie może czytać lub pisać, w miejscu wydzielonym do
przygotowywania kart wyborczych może przebywać inny wyborca, który stosownie
do jego poleceń przygotuje kartę wyborczą i włoży ją do urzędowej koperty; nigdy
jednak nie może to być członek okręgowej komisji wyborczej.
(8) Wyborca może z ważnych, szczególnie zdrowotnych powodów poprosić
okręgową komisję wyborczą o umożliwienie głosowania poza lokalem wyborczym,
lecz tylko w obwodzie terytorialnym okręgu wyborczego, dla którego okręgowa
komisja wyborcza została powołana. W takim przypadku okręgowa komisja
wyborcza wysyła do wyborcy dwóch swoich członków z przenośną urną do
głosowania, urzędową kopertą, kartami do głosowania i wypisem z listy do
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podczas głosowania członkowie komisji
wyborczej postępują w sposób pozwalający zachować tajność głosowania.
art.37
Sposób głosowania
(1) Po otrzymaniu urzędowej koperty, ewentualnie kart wyborczych, wyborca
przechodzi do miejsca wydzielonego do przygotowywania kart wyborczych. W
miejscu wydzielonym do przygotowywania kart wyborczych wyborca wkłada do
urzędowej koperty jedną kartę wyborczą. Na karcie wyborczej może przy tym,
poprzez obwiedzenie kółkiem numeru porządkowego najwyżej dwóch kandydatów
wymienionych na tej karcie wyborczej, zaznaczyć któremu spośród kandydatów
daje pierwszeństwo. Inne sposoby zaznaczania nie są uwzględniane.
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(2) Wyborca głosuje tak, że po opuszczeniu miejsca wydzielonego do
przygotowywania kart wyborczych, wkłada urzędową kopertę z kartą do
głosowania do urny wyborczej przed okręgową komisją wyborczą. Zamiast
wyborcy, który nie jest zdolny do włożenia urzędowej koperty z kartą do
głosowania, może to zrobić inny wyborca, jednak nigdy członek okręgowej komisji
wyborczej.
(3) Wyborcy, który nie udał się do miejsca wydzielonego do przygotowywania kart
wyborczych, okręgowa komisja wyborcza głosowania nie umożliwi.
art.38
Przerwanie głosowania
(1) Jeśli zaistnieją okoliczności, które uniemożliwią rozpoczęcie głosowania, jego
kontynuowanie lub zakończenie, okręgowa komisja wyborcza może odroczyć
rozpoczęcie głosowania na godzinę późniejszą lub przerwać głosowanie lub
przedłużyć czas głosowania, jednak najdłużej o 1 godzinę. Okręgowa komisja
wyborcza o takim postanowieniu zawiadamia w zwykły sposób wyborców, urząd
gminny i właściwy urząd wojewódzki.
(2) W przypadku przerwania głosowania, okręgowa komisja wyborcza przechowuje
dokumentację wyborczą, pieczętuje urnę wyborcza i przenośną urnę wyborczą
tak, aby nie można było do nich wkładać ani z nich wyjmować urzędowych kopert.
Przy ponownym rozpoczęciu głosowania przewodniczący okręgowej komisji
wyborczej w obecności członków okręgowej komisji wyborczej sprawdza czy
pieczęcie nie zostały naruszone i zdejmuje je.
(3) Jeśli dojdzie do odroczenia rozpoczęcia głosowania, przerwania lub przedłużenia
głosowania, okręgowa komisja wyborcza musi tę okoliczność zaznaczyć w
protokole z przebiegu i wyniku głosowania łącznie z powodami, które do
odroczenia, przerwania lub do przedłużenia głosowania doprowadziły.
(4) Po zakończeniu głosowania pierwszego dnia wyborów okręgowa komisja
wyborcza postępuje zgodnie z ustępem 2.
art.39
Kontrola głosowania i liczenie głosów
(1) Podczas głosowania i podczas liczenia głosów w lokalu wyborczym przez
członków okręgowej komisji wyborczej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i urząd
wojewódzki może przeprowadzić miejscową kontrolę. Z przeprowadzenia kontroli
sporządza się notatkę, która jest częścią dokumentacji wyborczej.
(2) Polecenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i urzędu wojewódzkiego są, za
wyjątkiem poleceń służących ustalaniu wyników głosowania, dla okręgowej komisji
wyborczej wiążące. Stwierdzone drobne uchybienia na miejscu naprawia
natychmiast przewodniczący okręgowej komisji wyborczej. W przypadku
stwierdzenia poważnych uchybień Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub urząd
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wojewódzki wydaje polecenie ich naprawy okręgowej komisji wyborczej, która
postępuje zgodnie z art.38
art.40
Zakończenie głosowania
(1) Po upłynięciu okresu wyznaczonego na zakończenie głosowania w drugi dzień
wyborów lokal wyborczy się zamyka; jednak przed jego zamknięciem okręgowa
komisja wyborcza umożliwi głosowanie wszystkim wyborcom, którzy w lokalu
wyborczym lub przed nim są obecni. Następnie przewodniczący okręgowej komisji
wyborczej ogłasza głosowanie za zakończone a okręgowa komisja wyborcza
wykonuje wszystkie działania określone na wypadek przerwania głosowania
zgodnie z art.38 ust. 2 i opuszcza lokal wyborczy, aż do chwili kiedy zostanie
zamknięty ostatni lokal wyborczy na terytorium Unii Europejskiej. Po powrocie do
lokalu wyborczego okręgowa komisja wyborcza rozpoczyna liczenie głosów. O
przypuszczalnym momencie zamknięcia ostatniego lokalu wyborczego na
terytorium Unii Europejskiej informuje przewodniczących okręgowych komisji
wyborczych, za pośrednictwem urzędów wojewódzkich i starostów, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych przed rozpoczęciem wyborów.
(2) W przypadku, jeśli zapieczętowane urny wyborcze i dokumentacja wyborcza są,
po zakończeniu głosowania pierwszego dnia wyborów, zgromadzone w jednym
miejscu w danej miejscowości, oznacza się każdą urnę wyborczą i dokumentację
wyborczą numerem właściwego okręgu wyborczego.

Rozdział VI
Ustalanie wyników wyborów
art.41
W pomieszczeniu, w którym okręgowa komisja wyborcza liczy głosy, mają prawo
przebywać pracownicy Czeskiego Urzędu Statystycznego, którzy mają
pełnomocnictwa zgodnie z art.12 ust.2 lit. d), urzędnicy województwa
podporządkowani urzędowi wojewódzkiemu, którzy mają zaświadczenia zgodnie ze
specjalnym przepisem prawa6), członkowie Państwowej Komisji Wyborczej i jej
sekretariatu, jak również osoby, które otrzymały na to pozwolenie Państwowej
Komisji Wyborczej
art.42
Liczenie głosów przez okręgową komisje wyborczą
(1) Po rozpoczęciu liczenia głosów zgodnie z art.40 przewodniczący okręgowej
komisji wyborczej poleca zapieczętować pozostałe niewykorzystane karty
wyborcze, za wyjątkiem niewykorzystanych kart wyborczych przeznaczonych do
liczenia głosów priorytetowych, oraz urzędowe koperty; następnie poleca otworzyć
urnę wyborczą, a w przypadku użycia przez okręgową komisję wyborczą na
żądanie poszczególnych wyborców przenośnej urny wyborczej, również
przenośną urnę wyborczą.
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(2) Okręgowa komisja wyborcza wyjmuje koperty z kartami do głosowania z urn
wyborczych i miesza zawartość urn. Koperty inne niż urzędowe okręgowa komisja
wyborcza usuwa. Usuwa również karty wyborcze, które zostały znalezione w urnie
wyborczej i w przenośnej urnie wyborczej bez urzędowych kopert. Okręgowa
komisja wyborcza przelicza urzędowe koperty i porównuje ich liczbę z notatkami
na wyciągach ze spisu wyborczego do Parlamentu Europejskiego.
(3) Po wyjęciu kart wyborczych z urzędowych kopert okręgowa komisja wyborcza
rozdziela i sumuje karty wyborcze, które zostały oddane na poszczególne partie
polityczne, ruchy polityczne i koalicje, przy czym usuwa nieważne karty wyborcze.
Następnie sumuje głosy, które zostały oddane na poszczególnych kandydatów.
(4) Każdy członek okręgowej komisji wyborczej może mieć wgląd w karty wyborcze.
Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej kontroluje poprawność liczenia
głosów.
art.43
Ocena kart wyborczych
(1) Na korzyść partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji zalicza się również
takie karty wyborcze, na których nazwiska kandydatów są przekreślone,
zmienione lub dopisane. Zmian takich się nie uwzględnia. Jeśli wyborca oddał na
karcie wyborczej głos priorytetowy na więcej niż 2 kandydatów, zalicza się taką
kartę wyborczą na korzyść partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji; jednak
ani jednego z tych priorytetowych głosów się nie uwzględnia.
(2) Nieważna jest karta wyborcza na nieprzepisowym blankiecie, przedarta lub nie
włożona do urzędowej koperty. Uszkodzenie lub złożenie karty wyborczej nie ma
wpływu na jej ważność, o ile zawarte na niej dane są wyraźne. Głos wyborcy jest
nieważny, jeśli w urzędowej kopercie znajduje się kilka kart wyborczych. Przy
zbiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego z innym rodzajem wyborów
nieważna jest karta wyborcza, która została wrzucona do urny wyborczej dla
innego rodzaju wyborów (art.64).
(3) Ważność karty wyborczej potwierdza okręgowa komisja wyborcza.
art.44
Protokół z przebiegu i wyniku głosowania w okręgu wyborczym
(1) Okręgowa komisja wyborcza przygotuje protokół z przebiegu i wyniku głosowania
w dwóch egzemplarzach. Protokół podpisują członkowie okręgowej komisji
wyborczej; jeśli któryś z członków tej komisji odmówi podpisu, to powody zostaną
podane w niezależnym załączniku do protokołu.
(2) Protokół okręgowej komisji wyborczej z przebiegu i wyniku głosowania zawiera
a) czas rozpoczęcia i ukończenia głosowania, ewentualnie jego odroczenia,
przerwania lub przedłużenia z podaniem powodów,
b) całkowitą liczbę osób danego okręgu wyborczego umieszczonych w wyciągu ze
spisu wyborczego do Parlamentu Europejskiego,
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c) liczbę wyborców, którym zostały wydane urzędowe koperty,
d) liczbę oddanych urzędowych kopert,
e) liczbę ważnych głosów oddanych na każdą partię polityczną, ruch polityczny lub
koalicję i całkowitą liczbę ważnych głosów,
f) liczbę ważnych głosów priorytetowych oddanych na poszczególnych kandydatów,
g) w niezależnym załączniku do protokołu zwięzły spis komunikatów i skarg, które
zostały złożone w okręgowej komisji wyborczej, uchwał, które komisja przyjęła,
razem z ich krótkim uzasadnieniem.
(3) Do przedstawienia danych zgodnie z ustępem 2 lit. f) okręgowa komisja wyborcza
wykorzystuje niezbędną liczbę niewykorzystanych kart wyborczych, które w tym
celu, w obecności członków okręgowej komisji wyborczej, przewodniczący
okręgowej komisji wyborczej, po zakończeniu głosowania, słownie oznaczył jako
pomocnicze karty wyborcze przy podliczaniu głosów priorytetowych.
(4) Jeśli okręgowa komisja wyborcza korzysta z komputera podczas
przygotowywania protokołu z przebiegu i wyniku głosowania, ewentualnie podczas
przygotowywania danych na nośniku danych to wykorzystuje do tego
oprogramowanie dostarczone przez Czeski Urząd Statystyczny.
art.45
Przekazanie protokołu z przebiegu i wyniku głosowania Czeskiemu Urzędowi
Statystycznemu
(1) Po podpisaniu protokołu z przebiegu i wyniku głosowania przewodniczący
okręgowej komisji wyborczej lub upoważniony członek okręgowej komisji
wyborczej przekazuje bezzwłocznie 1 egzemplarz protokołu z przebiegu i wyniku
głosowania, ewentualnie również wynik głosowania na nośniku danych do
stanowiska pracy Czeskiego Urzędu Statystycznego w pełnomocnym urzędzie
gminnym.
(2) Jeśli w przekazywanym protokole z przebiegu i wyniku wyborów wystąpią błędy,
zostają one w przypadku, jeśli przewodniczący okręgowej komisji wyborczej lub
pełnomocny członek okręgowej komisji wyborczej jest upoważniony do usuwania
błędów w protokole z przebiegu i wyniku wyborów, we współpracy z nimi na
miejscu usunięte; jeśli jednak ani przewodniczący ani pełnomocny członek
okręgowej komisji wyborczej nie jest do usuwania tych błędów upoważniony, lub w
przypadku błędów, których poprawienie jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu
materiałów zgromadzonych w lokalu wyborczym, protokół z przebiegu i wyników
wyborów zostaje odrzucony i wyznacza się termin na usunięcie błędów i
przekazanie nowego protokołu z przebiegu i wyniku wyborów.
(3) Po otrzymaniu protokołu z przebiegu i wyniku wyborów do dalszego
przetwarzania, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej lub pełnomocny
członek okręgowej komisji wyborczej otrzymuje pisemny dokument w formie
zestawienia komputerowego poświadczającego, że wyniki głosowania w okręgu
wyborczym zostały do dalszego przetwarzania przyjęte bez błędów. Czeski Urząd
Statystyczny jednocześnie wydaje polecenie zakończenia posiedzenia okręgowej
komisji wyborczej. Nie dotyczy to art.50.
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(4) Jeśli na wezwanie Czeskiego Urzędu Statystycznego okręgowa komisja wyborcza
nie wypełni powinności zgodnie z ustępem 1 w terminie 24 godzin od rozpoczęcia
liczenia głosów zgodnie z art.40, ewentualnie w terminie określonym zgodnie z
ustępem 2, całkowity wynik wyborów może być przetwarzany bez wyników z tego
okręgu wyborczego. Po upłynięciu określonego terminu już się wyniku głosowania
z tego okręgu wyborczego nie uwzględnia.
(5) Okręgowa komisja wyborcza pieczętuje egzemplarz protokołu z przebiegu i
wyniku wyborów, oddane legitymacje wyborcze, oddane karty wyborcze i
urzędowe koperty, wyciąg z listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego,
dokument poświadczający przekazanie wyniku wyborów do dalszego
przetwarzania i ewentualną notatkę z kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych lub urząd wojewódzki. Okręgowa komisja wyborcza
przekazuje wymienione dokumenty razem z pozostałą dokumentacją wyborczą na
przechowanie urzędowi gminnemu.
art.46
Informowanie partii politycznych, ruchów politycznych i koalicji
(1) Każda partia polityczna, ruch polityczny i koalicja, których listy kandydatów
zostały zarejestrowane, może najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów udostępnić
Czeskiemu Urzędowi Statystycznemu adres kontaktowy. Czeski Urząd
Statystyczny natychmiast udostępnia partiom politycznym, ruchom politycznym i
koalicjom parametry połączenia technicznego z Czeskim Urzędem Statystycznym
w celu przekazywania informacji o wynikach wyborów na poziomie Republiki
Czeskiej w formie elektronicznej; łączność zabezpieczają partie polityczne, ruchy
polityczne i koalicje na koszt własny.
(2) Czeski Urząd Statystyczny przesyła natychmiast po podpisaniu protokołu zbiorcze
informacje o wyniku wyborów w formie pisemnej na adres pełnomocników partii
politycznych, ruchów politycznych i koalicji, których listy kandydatów zostały
zarejestrowane, ewentualnie przekazuje im informacje w formie elektronicznej.
art.47
Przejście do obliczania głosów
(1) Na podstawie wyników głosowania otrzymanych z okręgów wyborczych z
pełnomocnych urzędów gminnych zgodnie z art.45 Czeski Urząd Statystyczny
ustala całkowitą liczbę ważnych głosów, które zostały oddane na wszystkie partie
polityczne, ruchy polityczne i koalicje.
(2) Przy obliczaniu głosów uwzględnia się każdą partię polityczną, ruch polityczny i
koalicję, która uzyskała przynajmniej 5% z całkowitej liczby oddanych ważnych
głosów.
art.48
Obliczanie głosów
(1) Liczbę ważnych głosów dla każdej z partii politycznych, ruchów politycznych i
koalicji, które uwzględnia się przy obliczaniu głosów, dzieli się przez kolejne liczby
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1, 2, 3 i dalej zawsze przez liczbę o 1 większą. Dzieli się na tyle części, ilu
kandydatów umieszczonych jest na karcie wyborczej, nie uwzględniając jednak
kandydatów, którzy po zarejestrowaniu listy kandydatów zrezygnowali z
kandydowania lub zostali odwołani zgodnie z art.24. Oblicza się ilorazy i zaokrągla
się je w górę do 2 miejsca po przecinku.
(2) Wszystkie ilorazy obliczone zgodnie z ustępem 1 szereguje się kolejno w wykazie
od największego do najmniejszego i pozostawia się tyle liczb, ilu posłów się
wybiera. W przypadku równości 2 i więcej uszeregowanych w ten sposób ilorazów
o ich kolejności decyduje liczba głosów oddanych na partię polityczną, ruch
polityczny lub koalicję, a jeśli i ten jest zgodny, o kolejności decyduje los.
Jednocześnie z wielkości ilorazu wyprowadza się numer partii politycznej, ruchu
politycznego lub koalicji, której ten udział przypadł.
(3) Za każdy iloraz zaszeregowany w wykazie zgodnie z ustępem 2, partii politycznej,
ruchowi politycznemu lub koalicji przypada 1 mandat.
(4) W ramach poszczególnych partii politycznych, ruchów politycznych i koalicji
mandaty, zgodnie z ustępem 2, kandydaci otrzymują odpowiednio do kolejności
jaką zajmują na karcie wyborczej.
(5) Jednak jeśli któryś z kandydatów uzyskał liczbę głosów priorytetowych wynoszącą
co najmniej 7% całkowitej liczby ważnych głosów oddanych na tę partię
polityczną, ruch polityczny lub koalicję, mandat priorytetowy przypada temu
kandydatowi.
(6) W przypadku, kiedy więcej kandydatów spełnia warunki zgodnie z ustępem 5, a
partia polityczna, ruch polityczny lub koalicja otrzymuje więcej mandatów, mandaty
priorytetowe przypadają kolejno tym kandydatom, którzy spełnili warunek zgodnie
z ustępem 5, i otrzymali najwyższą liczbę głosów priorytetowych; w przypadku
uzyskania równej liczby głosów priorytetowych decydująca jest kolejność
kandydata na karcie wyborczej. Kandydatom, którzy nie spełnili warunku zgodnie
z ustępem 5, mandaty przypadają w kolejności, jaką zajmują na kartach
wyborczych.
(7) Nie wybrani kandydaci partii politycznych, ruchów politycznych i koalicji, które
uzyskały przynajmniej 1 mandat, stają się zastępcami. Przy określaniu kolejności
zastępców w ramach tych partii politycznych, ruchów politycznych i koalicji
postępuje się podobnie zgodnie z ustępami od 4 do 6.
art.49
Protokół Państwowej Komisji Wyborczej i ogłoszenie wyników wyborów
(1) Po obliczeniu głosów Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdza protokół z wyniku
wyborów przekazany przez Czeski Urząd Statystyczny. Protokół podpisują
członkowie Państwowej Komisji Wyborczej; jeśli któryś z członków tej komisji
odmówi podpisu, powody podaje się w niezależnym załączniku do protokołu.
(2) W protokole Państwowa Komisja Wyborcza zawiera
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a) całkowitą liczbę osób figurujących w wyciągach z list wyborczych do Parlamentu
Europejskiego,
b) całkowitą liczbę wyborców, którym zostały wydane urzędowe koperty,
c) dane o liczbie oddanych urzędowych kopert,
d) liczbę ważnych głosów oddanych oddzielnie na każdą partię polityczną, ruch
polityczny i koalicję,
e) nazwiska i imiona kandydatów, którzy zostali wybrani, w podziale na partie
polityczne, ruchy polityczne i koalicje, oraz kandydatów którzy zostali zastępcami,
razem z danymi o wynikach głosowania priorytetowego.
(3) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza i publikuje całkowite wyniki wyborów
niezwłocznie po podpisaniu protokołu z wyniku wyborów w piśmie codziennym19) i
jednocześnie udostępnia je w sposób umożliwiający zdalny dostęp z podaniem
daty opublikowania ich w codziennej prasie.
art.50
Zakończenie działalności okręgowej komisji wyborczej
Działalność okręgowej komisji wyborczej zostaje zakończona piętnastego dnia po
ogłoszeniu wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego przez Państwową Komisję
Wyborczą.
art.51
Zaświadczenie o wyborze
(1) Państwowa Komisja Wyborcza wydaje kandydatom wybranym na posłów
Parlamentu Europejskiego zaświadczenie o tym, że zostali wybrani w terminie do
1 miesiąca od ogłoszenia wyników wyborów.
(2) Państwowa Komisja Wyborcza wydaje kandydatowi zaświadczenie o wybraniu na
posła w kolejności zgodnej z art.48 do 7 dni od nabrania mocy orzeczenia sądu o
nieważności wyboru kandydata.
Rozdział VII
Objęcie i wygaśnięcie mandatu, nie łączenie funkcji i obejmowanie zastępstwa
art.52
(1) Poseł Parlamentu Europejskiego obejmuje mandat wraz z rozpoczęciem
pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w nowej pięcioletniej kadencji
Parlamentu Europejskiego.
(2) Mandat posła parlamentu Europejskiego wygasa wraz
a) ze śmiercią
b) utratą prawa wybieralności zgodnie z art.5,
c) zakończeniem kadencji,
d) ze zrzeczeniem się mandatu, lub
e) objęciem innej funkcji (art.53).
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(3) Wygaśnięcie mandatu ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą podjętą
na posiedzeniu, które w tym celu najpóźniej do 30 dni od dnia, kiedy mandat
wygasł, zwołuje. Uchwałę tę Państwowa Komisja Wyborcza przesyła niezwłocznie
temu, kto ma prawo domagać się przeciwko niej ochrony w sądzie (art.57 ust.3).
Jednocześnie uchwałę tę ogłasza na tablicy urzędowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w budynku, w którym swoją siedzibę ma Państwowa Komisja
Wyborcza, oraz udostępnia ją w sposób umożliwiający zdalny dostęp. Uchwałę
uważa się za doręczoną trzeciego dnia od dnia wywieszenia.
art.53
(1) Funkcja posła Parlamentu Europejskiego nie może być łączona
a) z członkostwem w Komisji Wspólnot Europejskich
b) z funkcją sędziego, rzecznika generalnego lub sekretarza Trybunału
Sprawiedliwości,
c) z członkostwem w Trybunale Obrachunkowym,
d) z członkostwem w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Wspólnoty Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,
e) z członkostwem w komisjach lub innych organach utworzonych na podstawie
umów o powstaniu Wspólnoty Europejskiej Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w celu administrowania
środkami finansowymi Unii Europejskiej,
f) z członkostwem w komisjach lub innych organach utworzonych na podstawie
umów o powstaniu Wspólnoty Europejskiej Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w celu realizowania
stałych zadań administracyjnych,
g) z członkostwem w Komitecie Regionów, Komitecie Koordynacyjnym lub z
pozostawaniem w stosunku służbowym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
albo
h) z pozostawaniem urzędnikiem służby czynnej lub pracownikiem organów Unii
Europejskiej lub powiązanych z nią wyspecjalizowanych organów.
(2) Funkcji posła Parlamentu Europejskiego nie można łączyć ponadto
a) z członkostwem w rządzie Republiki Czeskiej,
b) u urzędem Prezydenta Republiki Czeskiej,
c) z funkcją posła Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej,
d) z funkcją senatora Izby Senackiej Republiki Czeskiej,
e) z funkcją sędziego Republiki Czeskiej,
f) z funkcją prokuratora generalnego Republiki Czeskiej,
g) z funkcją Rzecznika Interesu Publicznego Republiki Czeskiej, lub
h) z innymi funkcjami, które określa ustawa specjalna.
art.54
Obejmowanie zastępstwa
(1) Jeśli opróżni się mandat, zastępstwo obejmuje zastępca z listy kandydatów tej
samej partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji, w kolejności zgodnej z
wynikami wyborów.
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(2) Jeśli nie ma zastępcy z tej samej partii politycznej, ruchu politycznego lub koalicji,
mandat pozostaje aż do końca kadencji nie obsadzony.
(3) Jeśli partia polityczna lub ruch polityczny zostanie rozwiązana, zastępca nie
obejmuje mandatu, który pozostaje nie obsadzony do końca kadencji. W
przypadku koalicji, zastępstwa nie obejmuje zastępca zaproponowany przez
rozwiązaną partię polityczną lub ruch polityczny, lecz mandat przypada kolejnemu
zastępcy z innej partii politycznej lub ruchu politycznego zjednoczonego w koalicji.
(4) Jeśli działalność partii politycznej lub ruchu politycznego albo jednej z partii
politycznych lub ruchu politycznego tworzącego koalicję zostanie zawieszona,
przez czas zawieszenia działalności mandat pozostaje nie obsadzony i zastępca
go nie obejmuje.
(5) Objęcie mandatu przez zastępcę ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza do 15
dni po dniu, w którym wygasł mandat posła Parlamentu Europejskiego, lub w
przypadku zgodnym z ustępem 4 do 15 dni po dniu, w którym została wznowiona
działalność partii politycznej lub ruchu politycznego12). Jeśli zamiast odnowienia
działalności partii politycznej lub ruchu politycznego dojdzie do jej rozwiązania lub
jeśli ta partia polityczna lub ruch polityczny jest częścią koalicji, Państwowa
Komisja Wyborcza postępuje zgodnie z ustępem 3.
(6) Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje zastępcy zaświadczenie o tym, że
został posłem Parlamentu Europejskiego, i którego dnia nim został, oraz
bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie Parlament Europejski.
Rozdział VIII
Postępowanie sądowe
art.55
W sprawach błędów i braków na liście wyborczej w wyborach do Parlamentu
Europejskiego można się w terminie do 30 dni przed dniem wyborów domagać
decyzji sądu zgodnie ze specjalnym przepisem prawa13).
art.56
Przeciwko decyzji o odrzuceniu listy kandydatów, decyzji o skreśleniu kandydata na
liście kandydatów i przeciwko decyzji o rejestracji listy kandydatów partia polityczna,
ruch polityczny lub koalicja, które złożyły listę kandydatów, a w przypadku skreślenia
kandydata, również ten kandydat, może w ciągu 2 dni od doręczenia decyzji
domagać się ochrony w sądzie zgodnie ze specjalnym przepisem prawa13).
art.57
(1) Złożeniem wniosku o unieważnienie wyboru kandydata może domagać się
ochrony w sądzie zgodnie ze specjalnym przepisem prawa13), każdy wyborca
figurujący w spisie wyborczym do Parlamentu Europejskiego lub w wypisie z
niego, również każda partia polityczna, ruch polityczny lub koalicja, które
zarejestrowały listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego na
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terytorium Republiki Czeskiej (dalej tylko “wnioskodawca”). Wniosek trzeba złożyć
najpóźniej 10 dni po ogłoszeniu wyników wyborów przez Państwową Komisję
Wyborczą.
(2) Wniosek o unieważnienie wyboru kandydata może złożyć wnioskodawca, który
uważa, że postanowienia niniejszej ustawy zostały naruszone w sposób, który
mógł wpłynąć na wynik wyboru tego kandydata.
(3) Przeciwko uchwale Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzającej, że mandat
posła Parlamentu Europejskiego wygasa, poseł, którego mandat w ten sposób
wygasł, lub partia polityczna, ruch polityczny lub koalicja, z której listy kandydatów
poseł ten w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydował, może w ciągu 2
dni od doręczenia decyzji domagać się ochrony w sądzie zgodnie ze specjalnym
przepisem prawa13).
art.58
(1) Sądem właściwym dla wszczęcia postępowania zgodnie z art.56 i 57 jest
Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Czeskiej.
(2) W postępowaniu właściwym w sprawach listy wyborców, rejestracji,
unieważnienia wyboru, lub w sprawach wygaśnięcia mandatu sąd postępuje
odpowiednio do części III, rozdziału II działu 4 kodeksu postępowania
cywilnego13).
Rozdział IX
Kampania wyborcza, prawa członków okręgowych komisji wyborczych i prawa
kandydatów
art.59
Kampania wyborcza
(1) Na potrzeby kampanii wyborczej starosta może na 16 dni przed dniem wyborów
zarezerwować powierzchnię do wywieszania plakatów wyborczych. Korzystać z
niej mogą w równym stopniu kandydujące partie polityczne, ruchy polityczne i
koalicje.
(2) Kampania wyborcza musi przebiegać honorowo i uczciwie, szczególnie nie wolno
publikować żadnych nieprawdziwych danych o kandydatach, partiach
politycznych, ruchach politycznych lub koalicjach, na których listach kandydatów
się znajdują.
(3) Zaczynając od trzeciego dnia przed dniem wyborów do Parlamentu
Europejskiego a kończąc zamknięciem głosowania nie wolno na terytorium
Republiki Czeskiej w żaden sposób ogłaszać wyników przedwyborczych lub
wyborczych badań.
(4) Na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego kandydujące partie
polityczne, ruchy polityczne i koalicje, które zarejestrowały listy kandydatów w
wyborach, mają, zaczynając od 16 dnia i kończąc 48 godzin przed rozpoczęciem
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wyborów, zarezerwowane w Czeskim Radiu łącznie 14 godzin i w Czeskiej
Telewizji łącznie 14 godzin bezpłatnego czasu antenowego w ramach ich stacji
nadawczych, które rozdziela się po równo między kandydujące partie polityczne,
ruchy polityczne i koalicje. Terminy czasu antenowego wyznacza się losowo. Za
zawartość tych audycji odpowiadają partie polityczne, ruchy polityczne i koalicje.
(5) W dniach wyborów zakazana jest agitacja wyborcza na rzecz partii politycznych,
ruchów politycznych i koalicji w obiekcie, w którym mieści się lokal wyborczy, oraz
w jego bezpośredniej okolicy.
(6) Członkowie okręgowych komisji wyborczych nie mogą udzielać informacji o
przebiegu wyborów, aż do podpisania protokołu z przebiegu i wyniku głosowania;
zakaz ten nie dotyczy informacji o liczbie wyborców, którzy już głosowali.
art.60
Prawa kandydatów
(1) Kandydat ma prawo do otrzymania urlopu bezpłatnego od osoby, z którą znajduje
się w stosunku pracowniczym lub podobnym, od następnego dnia po
zarejestrowaniu listy kandydatów do dnia poprzedzającego dzień wyborów.
Działalność kandydata w tym okresie jest innym rodzajem działalności w interesie
publicznym.
(2) Okoliczność, że ktoś jest kandydatem, nie może negatywnie wpłynąć na jego
stosunki pracownicze, prawne lub podobne. Okres urlopu zgodny z poprzednim
ustępem traktuje się jak czas świadczenia pracy.
art.61
Prawa członków okręgowych komisji wyborczych
Członek okręgowej komisji wyborczej ma prawo do specjalnego wynagrodzenia za
pełnienie swojej funkcji. Prawo członka okręgowej komisji wyborczej do płatnego
urlopu udzielanego przez pracodawcę związane z wykonywaniem funkcji regulują
przepisy prawa pracy20). Członkowi okręgowej komisji wyborczej, który nie znajduje
się w stosunku pracy ani podobnym stosunku służbowym, który jednak jest czynny
zawodowo, za okres pełnienia funkcji członka okręgowej komisji wyborczej
przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za utracony dochód.
Rozdział X
Wykroczenia i inne administracyjne naruszenia prawa
art.62
(1) Wykroczenie popełnia wyborca, który jednocześnie zażąda wpisu do ewidencji
wyborczej w innym państwie członkowskim i wpisu do listy wyborców w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w Republice Czeskiej. Do rozpatrzenia wykroczenia
kompetentny jest pełnomocny urząd gminny właściwy dla miejsca stałego pobytu
lub miejsca pobytu wyborcy. Za to wykroczenie można nałożyć grzywnę w
wysokości do 5 000 koron; grzywna stanowi dochód budżetu państwa. Do
rozpatrzenia wykroczenia odnosi się specjalny przepis prawa21).
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(2) Wykroczenie popełnia osoba fizyczna, która zaczynając od trzeciego dnia przed
dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego a kończąc zamknięciem
głosowania na terytorium Republiki Czeskiej opublikuje badania przedwyborcze i
wyborcze. Do rozpatrzenia wykroczenia kompetentny jest urząd wojewódzki
właściwy dla miejsca stałego pobytu lub miejsca pobytu osoby fizycznej, która
publikuje badania przedwyborcze i wyborcze. Za to wykroczenie można nałożyć
grzywnę w wysokości do 30 000 koron. Do nałożenia grzywny odnosi się
specjalny przepis prawa21).
art.63
Innego administracyjnego naruszenia prawa dopuszcza się osoba prawna, która
podczas nadawania programu radiowego lub telewizyjnego albo w prasie publikuje
przedwyborcze i wyborcze badania, zaczynając od trzeciego dnia przed dniem
wyborów do Parlamentu Europejskiego a kończąc zamknięciem głosowania na
terytorium Republiki Czeskiej. Za to naruszenie prawa można nałożyć karę grzywny
w wysokości do 500 000 koron. Grzywnę nakłada urząd wojewódzki właściwy dla
siedziby osoby prawnej. Postępowanie o nałożeniu grzywny musi być prawomocnie
zakończone w terminie do 3 lat od dnia, kiedy doszło do naruszenia prawa. Przy
określaniu wysokości grzywny uwzględnia się doniosłość i sposób przeprowadzenia
nieprawnego postępowania. Nałożenie grzywny nie wynika z postanowień ustawy
specjalnej22). Grzywnę płaci się w terminie do 30 dni od dnia, kiedy nabyła mocy
prawnej uchwała, która ją nałożyła. Grzywna stanowi dochód województwa, które ją
nałożyło.
Rozdział XI
Postanowienia wspólne i upoważniające
art.64
(1) Jeśli wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się tego samego dnia co
inny rodzaj wyborów
a) okręgowe komisje wyborcze utworzone zgodnie z niniejszą ustawą wypełniają
zadania okręgowych komisji wyborczych dla wszystkich rodzajów wyborów,
b) starosta zwraca uwagę w komunikacie zgodnym z art.32 na specyfikę głosowania
przy zbiegu wyborów i wywiesza informacje zarówno w lokalu wyborczym jak i w
wydzielonych miejscach przeznaczonych do przygotowywania kart wyborczych,
c) urząd gminny dba o to, aby we wszystkich lokalach wyborczych w jego obwodzie
administracyjnym były co najmniej 2 urny wyborcze, 2 przenośne urny wyborcze,
tak, aby głosy oddane w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosy oddane
w innym rodzaju wyborów były oddzielone, a na urnach wyraźnie zaznacza, dla
których wyborów są przeznaczone,
d) okręgowa komisja wyborcza sumuje po zakończeniu głosowania głosy z urn
wyborczych przeznaczonych dla innego rodzaju wyborów przed głosami w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w sposób podany przez specjalny
przepis prawa23), następnie postępuje zgodnie z rozdziałem VI niniejszej ustawy.
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(2) W takim wypadku okręgowa komisja wyborcza może zakończyć swoją
działalność dopiero wtedy, kiedy zostaną wypełnione zadania okręgowej komisji
wyborczej dla wszystkich rodzajów wyborów.
art.65
Składka na koszty wyborcze
Czeski Urząd Statystyczny po sprawdzeniu wyboru posłów do Parlamentu
Europejskiego przekazuje Ministerstwu Finansów dane o liczbie ważnych głosów
oddanych na poszczególne partie polityczne, ruchy polityczne i koalicje. Partiom
politycznym, ruchom politycznym i koalicjom, które w wyborach uzyskały co najmniej
1% z ogólnej liczby ważnych głosów, zostanie zwrócone z budżetu państwa 30 koron
za każdy oddany głos.
art.66
Wydatki urzędów administracyjnych i organów wyborczych związane z wyborami do
Parlamentu Europejskiego pokrywa budżet państwa.
art.67
Terminy
(1) Do biegu terminu nie liczy się dnia decydującego o początku terminu; nie
obowiązuje to w przypadku terminu określonego w godzinach.
(2) Terminy określone w godzinach upływają wraz z przeminięciem godziny, która
jest oznaczona tak samo jak godzina, o której doszło do okoliczności
oznaczającej początek terminu.
(3) Termin określony według dni uważa się za zachowany, jeśli ostatniego dnia
terminu zostanie wykonane działanie we właściwym organie, najpóźniej do
godziny 16.
(4) Terminów nie można przedłużać ani darować ich opóźnienia.
art.68
Do postępowania zgodnie z niniejszą ustawą, za wyjątkiem postępowania zgodnego
z art.62 i 63, kodeksu cywilnego się nie stosuje.
art.69
Działania organizacyjne i techniczne podjęte przez właściwe urzędy administracyjne
w celu przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z niniejszą
ustawą, jeszcze przed dniem jej wejścia w życie, o ile nie są z ustawą sprzeczne,
traktuje się tak, jakby były podjęte na mocy obowiązującej ustawy .
art.70
(1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych określa w ogłoszeniu
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a) rozpoczęcie przez urzędy gminne prac nad sporządzaniem i prowadzeniem
spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
b) w porozumieniu z Czeskim Urzędem Statystycznym
1. przystąpienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do przekazywania
podstawowych danych z list kandydatów w celu utworzenia rejestru i
nadawania numerów kandydatom i kandydującym partiom politycznym,
ruchom politycznym i koalicjom przez Czeski Urząd Statystyczny, do kontroli
prawdziwości danych przedstawianych przez partie polityczne, ruchy
polityczne i koalicje na listach kandydatów,
2. przystąpienie Państwowej Komisji Wyborczej do losowania numerów dla
oznaczenia kart wyborczych,
3. przystąpienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, urzędów wojewódzkich i
urzędów gminnych do składowania i archiwizacji kart wyborczych i pozostałej
dokumentacji wyborczej,
4. wzór listy kandydatów, karty wyborczej, legitymacji wyborczej, oświadczenia o
wyborze, wzory druków do ustalania i opracowywania wyników wyborów w
wyborach do Parlamentu Europejskiego i innych dokumentów wyborczych,
c) w porozumieniu z Ministerstwem Finansów szczegółowe warunki sposobu wpłaty
i zwrotu składki,
d) w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz z Ministerstwem
Finansów wysokość specjalnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka
okręgowej Komisji Wyborczej, sposób jego zastąpienia i pensję oraz wysokość
ryczałtowego wynagrodzenia za utracony dochód za okres pełnienia funkcji
członka okręgowej komisji wyborczej zgodnie z art.61.
CZĘŚĆ DRUGA
Zmiana ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej
art.71
art. 89 ustawy nr 247/1995 Sb., o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej i o
zmianie niektórych ustaw , brzmi:
“art.89
(1) W sprawach błędów i braków na specjalnym spisie wyborców można domagać
się ochrony sądu.
(2) Sąd w postępowaniu zgodnym z ustępem 1 postępuje podobnie jak w części
trzeciej, rozdziale II, dziale 4 kodeksu cywilnego.”.
CZĘŚĆ TRZECIA
Zmiana ustawy o utworzeniu ministerstw i innych centralnych organów administracji
państwowej
art.72
Ustawa nr 2/1969 Sb., o utworzeniu ministerstw i innych centralnych organów
administracji państwowej Republiki Czeskiej, w brzmieniu ustawy nr 34/1970 Sb.,
ustawy nr 60/1988 Sb., ustawy nr 173/1989 Sb., rozporządzenia Prezydium Czeskiej
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Rady Narodowej nr 9/1999 Sb., ustawy nr 126/1990 Sb., ustawy nr 203/1990 Sb.,
ustawy nr 288/1990 Sb., rozporządzenia Prezydium Czeskiej Rady Narodowej nr
305/1990 Sb., ustawy nr 575/1990 Sb., ustawy nr 173/1991 Sb., ustawy nr 283/1991
Sb., ustawy nr 19/1992 Sb., ustawy nr 23/1992 Sb., ustawy nr 239/1992 Sb.,
rozporządzenia Prezydium Czeskiej Rady Narodowej nr 350/1992 Sb., ustawy nr
359/1992 Sb., ustawy nr 21/1993 Sb., ustawy nr 166/1993 Sb., ustawy nr 285/1993
Sb., ustawy nr 47/1994 Sb., ustawy nr 89/1995 Sb., ustawy nr 289/1995 Sb., ustawy
nr 135/1996 Sb., ustawy nr 272/1996 Sb,. ustawy nr 152/1997 Sb., ustawy nr
15/1998 Sb., ustawy nr 148/1998 Sb., ustawy nr 63/2000 Sb., ustawy nr 130/2000
Sb., ustawy nr 204/2000 Sb., ustawy nr 365/2000 Sb., ustawy nr 154/2000 Sb.,
ustawy nr 239/2000 Sb., ustawy nr 257/2000 Sb., ustawy nr 258/2000 Sb., ustawy nr
458/2000 Sb., ustawy nr 256/2001 Sb., ustawy nr 13/2002 Sb., ustawy nr 47/2002
Sb., zmienia się tak:
1 W art.6 ust.3 na końcu litery k) dopisuje się słowa: i wypełnia zadania podczas
wyborów do Parlamentu Europejskiego”
2 W art.18 ust.1 litera l) brzmi:
“ 1) wybory do organów samorządu terytorialnego, do Parlamentu Republiki Czeskiej
i wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Republiki
Czeskiej.
CEĘŚĆ CZWARTA
Wejście w życie
art.73
Niniejsza ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2003 .

Przypisy
----------1) art.26 ust.1 do 5 ustawy nr 491/2001 Sb., o wyborach do organów gminnych oraz
o zmianie niektórych ustaw.
2) art.11 ustawy nr 133/2000 Sb., o ewidencji ludności i numerach rodowych oraz o
zmianie niektórych ustaw (ustawa o ewidencji ludności).
3) art.9 ust.4 lit. a) ustawy nr 20/1966 Sb., o opiece zdrowotnej, w brzmieniu ustawy
nr 548/1991 Sb., ustawy nr 590/1992 Sb. oraz ustawy nr 258/2000 Sb.
4) art.19 i 855 kodeksu cywilnego
5) art.64 ustawy nr 128/2000 Sb., o gminach (ustrój gminny). Obwieszczenie nr
349/2000 Sb., o utworzeniu siedzib i obwodów administracyjnych pełnomocnych
urzędów gminnych w brzmieniu ogłoszenia nr 437/2000 Sb.
6) art.8 ust.2 lit. d) ustawy nr 491/2001 Sb., o wyborach do rad gminnych i o zmianie
niektórych ustaw. art.9 ust.2 lit. g) ustawy nr 247/1995 Sb., o wyborach do
Parlamentu Republiki Czeskiej i o zmianie i uzupełnieniu niektórych innych ustaw,
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w brzmieniu ustawy nr 204/2000 Sb. art.9 ust.2 lit. b) ustawy nr 130/2000 Sb., o
wyborach do rad wojewódzkich i o zmianie niektórych ustaw.
7) Ustawa nr 130/2000 Sb., w brzmieniu ustawy nr 273/2001 Sb., i ustawy nr
37/2002 Sb.
8) art.6 ustawy nr 247/1995 Sb., w brzmieniu ustawy nr 294/2000 Sb., oraz ustawy
nr 37/2002 Sb.
9) Ustawa nr 133/2000 Sb., w brzmieniu ustawy nr 2/2Sb.
10) Ustawa nr / . Sb., o urzędowych jednostkach samorządu terytorialnego i o
zmianie niektórych ustaw.
11) Ustawa nr 365/2000 Sb., o systemach informacyjnych administracji publicznej i o
zmianie niektórych innych ustaw.
12) art.14 ustawy nr 424/1991 Sb., o zrzeszaniu się w partiach politycznych i w
ruchach politycznych, w brzmieniu ustawy nr 117/1994 Sb., ustawy nr 322/1996
Sb., oraz ustawy nr 151/2002 Sb.
13) Ustawa nr 150/2002 Sb., kodeks postępowania karnego.
14) Ustawa nr 491/2001 Sb.
15) art.4 ustawy 293/1993 Sb., o wykonywaniu kary uwięzienia. art.5 ustawy nr
169/1999 Sb., o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i o zmianie niektórych
ustaw powiązanych.
16) art.117 ust.3 ustawy nr 128/2000 Sb.
17) art.5 ust.1 lit. a) do d) ustawy nr 329/1999 Sb., o dokumentach podróżnych i o
zmianie ustawy nr 283/1991 Sb., o Policji Republiki Czeskiej, w brzmieniu
późniejszych przepisów (ustawa o dokumentach podróżnych).
18) Ustawa nr 328/1999 Sb., o dowodach osobistych, w brzmieniu ustawy nr
491/2001 Sb.
19) art.3 ustawy nr 46/2000 Sb., o prawach i obowiązkach wydawców prasy i o
zmianie niektórych innych ustaw (ustawa prasowa).
20) Obwieszczenie nr 18/1991 Sb., o innych zadaniach w interesie publicznym, w
brzmieniu obwieszczenia nr ./2003 Sb.
21) Ustawa nr 200/1990 Sb., o wykroczeniach, w brzmieniu ustawy nr 337/1992 Sb.,
ustawy nr 344/1992 Sb., ustawy nr 359/1992 Sb., ustawy nr 67/1993 Sb.,
290/1993 Sb., ustawy nr 82/1995 Sb., ustawy nr 237/1995 Sb., ustawy nr
279/1995 Sb., ustawy nr 289/1995 Sb., ustawy nr 112/1998 Sb., ustawy nr
168/1999 Sb., ustawy nr 360/1999 Sb., ustawy nr 29/2000 Sb., ustawy nr
121/2000 Sb., ustawy nr 132/2000 Sb., ustawy nr 151/2000 Sb., ustawy nr
258/2000 Sb., ustawy nr 361/2000 Sb., ustawy nr 370/2000 Sb., orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego pod nr 52/2001 Sb., ustawy nr
164/2001 Sb., ustawy nr 254/2001 Sb., ustawy nr 265/2001 Sb., ustawy nr
273/2001 Sb., ustawy nr 274/2001 Sb., ustawy nr 273/2001 Sb., ustawy nr
274/2001 Sb., ustawy nr 312/1001 Sb., ustawy nr 6/2002 Sb., ustawy nr 62/2002
Sb.
22) art.63 ustawy nr 231/2001 Sb., o nadawaniu programów radiowych i telewizyjnych
oraz o zmianie innych ustaw.
23) Ustawa nr 247/1995 Sb., w brzmieniu ustawy nr 212/1996 Sb., orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego pod nr 243/1999 Sb., ustawy nr
204/2000 Sb. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego pod nr
64/2001 Sb., ustawy nr 491/2001 Sb., oraz ustawy nr 37/2002 Sb. Ustawa nr
491/2001 Sb. Ustawa nr 130/2000 Sb.
Z języka czeskiego przetłumaczyła: Ewa Ćwiękała

