
Informace o způsobu hlasování  

ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 13  

a Zastupitelstva hl.m. Prahy  

konaných ve dnech 23.9.-24.9.2022 
 

 

Komunální volby ( volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 a Zastupitelstva hl.m. 

Prahy) se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v 

sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

 

V těchto volbách platí, že  

• hlasování probíhá pouze na území České republiky, nelze volit při zastupitelských 

úřadech v zahraničí 

• nelze použít voličský průkaz.  

• volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému či přechodnému 

(v případě státního občana jiného členského státu Evropské unie) pobytu 

• pokud volič v době voleb pobývá ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních 

služeb či v jiném obdobném zařízení, může hlasovat pouze tehdy, pokud se toto 

zařízení nachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém má volič trvalý nebo 

přechodný pobyt.  

 

Voličem je  

➢ státní občan České republiky, který nejpozději ve druhý den voleb dovrší věku 18 let a 

je přihlášen k trvalému pobytu v Městské části Praha 13 

➢ státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb 

dovrší věku 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu popř. přechodnému 

pobytu v městské části Praha 13  

Podmínkou je dále zápis v dodatku stálého seznamu voličů.  

 

Překážkami ve výkonu volebního práva (volič nemůže hlasovat) jsou: 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu  

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 

• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 

• výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v 

zahraničí 

 

Na území městské části Praha 13 bude hlasování probíhat v 58 volebních okrscích,  

adresy volebních místností a popisy okrsků budou uvedeny na webových stránkách, 

vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrscích.  

 

Hlasovací lístky 

 

Všechny volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do 

Zastupitelstva městské části Praha 13 jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku, a to proto, 

aby volič mohl hlasovat pro kandidáty z různých volebních stran, obdobné je to v případě 

voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy.  Volič tedy před volbami obdrží v obálce do své 

poštovní schránky dva hlasovací lístky (šedé barvy), v případě voleb do Zastupitelstva 

hl.m. Prahy se svislým pruhem růžové barvy. 



Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka úřadu městské části Praha 13 popř. Magistrátu 

hl.m.Prahy. 

Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách či v politických hnutích je na 

hlasovacím lístku uveden zkratkou, resp. je zde uvedeno „bez politické příslušnosti“ či 

„nezávislý kandidát“.  

Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci kandidátní listiny volební strany škrtnut, 

zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.  

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. do 20.9.2022). 

Na obálce, ve které budou lístky doručeny, bude uvedeno číslo volebního okrsku a adresa 

volební místnosti. 

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku 

jsou zveřejněny v každé volební místnosti s vyznačením VZOR.  

 

 

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta 

 

Ve volební místnosti se dále zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo 

odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením 

voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta 

nepřihlíží.  

 

 

Prokázání totožnosti 

 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a  

státní občanství České republiky  

➢ platným občanským průkazem,  

➢ platným cestovním pasem České republiky  

státní občanství jiného členského státu Evropské unie  

➢ průkazem o povolení k pobytu 

➢ potvrzením o přechodném pobytu (od 2.8.2021 osvědčením o registraci) 

 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky resp. státní občanství 

jiného členského státu EU potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.  

 

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů či ve výpisu z dodatku stálého 

seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise po 

ověření dopíše do výpisu ze stálého seznamu či dodatku stálého seznamu a umožní mu 

hlasování. 

 

 

 

Průběh hlasování 

 

Ve volební místnosti obdrží volič od okrskové volební komise jednu prázdnou úřední obálku 

(šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.  Na požádání mu komise vydá hlasovací lístky. 

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.  

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 



Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů příslušného zastupitelstva má být voleno 

(toto číslo je uvedeno v záhlaví hlasovacího lístku) a činí: 

➢ Zastupitelstvo MČ Praha 13 – 35 členů 

➢ Zastupitelstvo hl.m. Prahy – 65 členů 

Volič může křížkem označit nejvíce jednu volební stranu. 

Po úpravě vloží lístky do úřední obálky a tuto obálku pak před okrskovou volební komisí 

vloží do volební schránky. 

Volič může upravit hlasovací lístek těmito způsoby: 

1. Volič chce volit pouze volební stranu. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 

sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 

všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.  

2. Volič chce volit jednotlivé kandidáty. Může označit křížkem v rámečcích před jmény 

kandidátů jednotlivé kandidáty, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik 

kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.  

3. Volič může zvolit kombinaci obou způsobů, a to tak, že označí křížkem jednu 

volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které 

hlasuje, v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 

volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty a z označené volební 

strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 

zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. 

Příklad:  

Na hlasovacím lístku je 5 volebních stran, do zastupitelstva může být zvoleno 35 kandidátů.  

Volič označí křížkem ve čtverečku před názvem strany volební stranu „A“ a u této strany dále 

označí ve čtverečku 6 kandidátů, dále označí  

• ve čtverečku před kandidátem u volební strany „B“ 3 kandidáty 

• ve čtverečku před kandidátem u volební strany „C“ 5 kandidátů 

• ve čtverečku před kandidátem u volební strany „D“ 2 kandidát 

• ve čtverečku před kandidátem u volební strany „E“ 1 kandidáta 

K označeným kandidátům volební strany „A“ se nepřihlíží. Volič tedy označil 11 jednotlivých 

kandidátů v ostatních volebních stranách.  Pokud může být do zastupitelstva zvoleno 35 

kandidátů, obdrží zbývajících 24 hlasů kandidáti volební strany „A“ označeni pořadovým 

číslem 1-24.  

 

Hlas voliče je neplatný, jestliže  

• hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky (té, kterou volič obdržel od volební 

komise) 

• hlasovací lístek není na předepsaném tiskopise 

• hlasovací lístek je přetržený 

• je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva 

• jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného 

kandidáta 

• jestliže volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 

volební strany více než jednu volební stranu 

• jestliže volič označil křížkem více kandidátů, než má být voleno členů příslušného 

zastupitelstva. 

 

Po úpravě hlasovacích lístků vloží volič hlasovací lístek (resp. dva hlasovací lístky, hlasuje-li 

jak pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 tak pro volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy) do 

úřední obálky a tuto obálku pak před okrskovou volební komisí vloží do volební schránky.  

 



S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro zdravotní vadu anebo nemůže číst 

nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 

nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do 

úřední obálky, popř. i do volební schránky. 

Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, 

může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. 

 

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování ( tj. v pátek 23.9.2022 ve 22.00 hodin 

a v sobotu 24.9.2022 ve 14.00 hodin), uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní 

odvolit všem, kteří  jsou ve volební místnosti nebo před ní.  

 

 

 

Hlasování do přenosné volební schránky 

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb svoji 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (v místě svého 

trvalého pobytu) do přenosné volební schránky.  

Žádosti voličů přijímá paní Pavla Herychová, tel. 235011314, e-mail: 

HerychovaP@praha13.cz, a v době voleb pak příslušná okrsková volební komise, telefonní 

spojení do okrskových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách. 

O hlasování do přenosné volební schránky může požádat také volič, který ze zdravotních 

důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová, a odhlasuje do přenosné volební 

schránky např. v přízemí budovy, kde se volební místnost nachází. V tomto případě volič 

využije v den voleb telefonní spojení do své okrskové komise a domluví se nejlépe se 

zapisovatelem komise. 

Do přenosné volební schránky může hlasovat i volič, který se nachází v době voleb ve 

zdravotnickém zařízení, v pobytovém zařízení sociální služby či v jiném obdobném zařízení, 

avšak pouze za podmínky, že se zařízení, ve kterém pobývá, nachází ve stejném volebním 

okrsku, ve kterém je hlášen k trvalému či přechodnému pobytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


