Pozor na chyby při volbě v komunálních volbách, volební lístek je pak neplatný (zdroj: Novinky.cz )
Náměstek ministra vnitra Petr Vokáč v rozhovoru pro Právo vysvětluje, jak se vyvarovat chyb v místních volbách, které jsou z voleb nejsložitější
Tento víkend, 23. a 24. září, proběhnou komunální volby a první kolo voleb v 27 z 81 senátních obvodů. Výběr zastupitelů obcí je nejsložitější ze
všech voleb. Můžete ho jednoduše popsat?
Volič ve své obci obdrží jeden hlasovací lístek, na kterém jsou všechny politické strany, hnutí i nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Na hlasovacím
lístku je i údaj, kolik členů zastupitelstva se volí.
Volič má několik možností:
1) může zakřížkovat jen stranu a tím jí dá tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva
2) druhá možnost je křížky hlasovat jen pro jednotlivé kandidáty
3) třetí možnost je zvolit jednu volební stranu a také dát hlasy kandidátům z jiných stran. V tomto případě strana, kterou označil, dostane tolik
hlasů, kolik je členů zastupitelstva minus počet křížků v jiných stranách pro jednotlivé kandidáty. Strana, kde křížkoval jednotlivé kandidáty, získá
za každého zakřížkovaného kandidáta hlas.
Volič má pocit, že křížkem podporuje konkrétní jméno. Ale ve skutečnosti podporuje hlavně kandidátku?
Toto je základní neduh – a často kritizovaný – voleb do obecních zastupitelstev. Protože volič má pocit, že když křížkuje konkrétní jméno, tak
podporuje přímo toho kandidáta. Ale ve skutečnosti podporuje hlavně celou listinu, na které kandidát stojí. Pouze v případě, že jednoho kandidáta
zakřížkuje hodně voličů, tak to zvyšuje jeho šance se dostat do čela kandidátky, a tím do zastupitelstva.
Kolik musí kandidát získat preferenčních hlasů, aby mu to pomohlo k přeskočení do čela kandidátky?
Musí dostat o 10 procent víc hlasů, než je průměr hlasů připadajících na kandidáta dané strany.
Když voliči zaškrtnou dvě strany, tak je jejich lístek neplatný. Jaké další chyby voliči nejčastěji dělají?
Nejčastější chyby jsou v tom, že volič zaškrtne víc volebních stran nebo označí víc kandidátů, než se volí členů zastupitelstva. V obou případech je
pak jeho hlas neplatný. Když nevyčerpá všechny hlasy a vybere si třeba jen 5 kandidátů napříč stranami, tak jsou všechny hlasy platné.
V komunálních volbách voličské průkazy pro lidi, kteří v době voleb nepřebývají v místě bydliště, logicky nejsou, ale jak je to v senátních volbách?
Tam lze použít voličský průkaz, ale volič je limitován volebním obvodem. Druhá možnost použití voličského průkazu se týká občanů ČR, kteří tu
nemají trvalý pobyt. Ti si mohou průkaz zařídit a volit v jakémkoli z těch 27 aktivních volebních obvodů. Musí dojet do ČR, ale mohou si vybrat
jakýkoliv obvod a tam hlasovat.

