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V neděli 26. května 2019
jsou volby do Evropského parlamentu.
Kdo může volit?
Právo volit má každý kdo je švédským občanem a je nebo byl registrován
v evidenci obyvatel ve Švédsku. Právo volit má také každý kdo je občanem
v některé členské zemi EU, je registrován v evidenci obyvatel ve Švédsku
a přihlásil se do seznamu voličů. Volič musí dosáhnout věku 18 let
nejpozději v den voleb.

Ten kdo má právo volit dostane volební legitimaci
Ten kdo má právo volit dostane volební legitimaci poštou tři týdny před
volbami. Na volební legitimaci je jméno, adresa a doba kdy je otevřena
volební místnost kde budete volit. Je tam také informace o volebních
místnostech kde je možno předčasně hlasovat. Pokud nedostanete volební
legitimaci včas, je možné objednat novou u vašeho okresního úřadu nebo
u Volebního úřadu.
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Hlasovat pro určitou osobu

Pokud chcete, aby byla zvolena určitá osoba z kandidátů strany, můžete
napsat x před jménem kandidáta na volebním listku. Můžete takto označit
jenom jednoho kandidáta. Je také možné hlasovat pro určitou osobu tak,
že napíšete jméno strany a jméno kandidáta na prázdný volební lístek.

Hlasování
Hlasujte ve vaší volební místnosti v den voleb 26. května 2019

Můžete hlasovat pouze v té volební místnosti, která je uvedena na vaší
volební legitimaci. Volební místnost je otevřena pouze v den voleb.
Když hlasujete ve vaší volební místnosti, bude vaše jméno odškrtnuto v
seznamu voličů a váš hlas (volební lístek) bude vložen do volební urny.
Hlasujte přečasně ve vašem nebo jiném okrese

Můžete hlasovat předčasně v jakékoli volební místnosti v celé zemi.
Předčasné hlasování začíná přibližně tři týdny před volebním dnem a
trvá do volebního dne včetně. Informaci o tom, kde je možné předčasně
hlasovat najdete u vašeho okresního úřadu nebo na www.val.se.

Röstkort och information från Valmyndigheten

Hlasujete především pro určitou stranu. Jméno strany je na volebním
lístku. Pokud nenajdete volební lístek pro vaši stranu, můžete napsat
jméno strany na prázdný volební lístek. Pište čitelně.

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Hlasovat pro stranu

Mer information

Hlasovací lístky jsou k dispozici ve všech volebních místnostech a u
kandidujících stran.

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för
att brevrösta från utlandet.

Hlasovací lístek

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor.

Tjeckiska / Ceština

Hlasovat

Musíte mít sebou vaši volební legitimaci pokud chcete předčasně volit.
Hlasování ze zahraničí

Pokud jste v zahraničí, můžete volit poštou nebo hlasovat na mnoha
švédských velvyslanectvích a konzulátech. K volbě poštou musíte použít
zvláštní materiál, který objednáte u Volebního úřadu, okresních úřadů,
velvyslanectví nebo konzulátu.

Pomoc při hlasování
Hlasování v zastoupení

Pokud nemůžete pro nemoc, invaliditu nebo vysoký věk sám navštívit
volební místnost, můžete hlasovat v zastoupení jinou osobou. Hlasovat v
zastoupení můžete také pokud jste ve vazbě nebo vězení. Pro hlasování
v zastoupení je nutné mít zvláštní materiál, který objednáte u vašeho
okresního úřadu nebo Volebního úřadu.
Následující osoby vás mohou zastoupit při hlasování:
•
•
•
•

manžel/manželka, druh/družka
děti nebo vnuci manžela/manželky, druha/družky, rodiče nebo
sourozenci
ten kdo o vás pečuje ve své profesi nebo vám pomáhá ve vašich
osobních záležitostech
zaměstnanci nápravných zařízení a vězení

Ten kdo vás bude zastupovat při hlasování musí mít nejméně 18 let a
prokázet se průkazem totožnosti.
Pojízdný příjem hlasů

Pokud neznáte nikoho, kdo by vás mohl zastoupit při hlasování, může váš
okresní úřad zařídit, aby k vám přijel volební pracovník domů a přijal váš
volební lístek. Obraťte se na váš okresní úřad pro další informaci.

Musíte potvrdit vaši totožnost
Abyste mohli volit, musíte potvrdit vaši totožnost. Pokud vás níkdo z
volebních pracovníků nezná, musíte předložit průkaz totožnosti, například
řidičský průkaz nebo pas. Pokud nemáte průkaz totožnosti může jiná osoba
potvrdit vaši totožnost, ale tato osoba musí předložit svůj průkaz totožnosti.
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Kalendář pro volby do EU 2019
11. dubna

Nejdřívější datum pro zaslání volebního lístku poštou ze zahraničí.

26. dubna

O vašem volebním právu bude rozhodnuto na základě údajů v evidenci
obyvatel u Skatteverket.

2. května

Nejdřívější datum pro hlasování na švédských velvyslanectvích a konzulátech
v zahraničí.

8. května

Předčasné hlasování začíná ve Švédsku.

26. května

Den voleb.
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