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Volby 2022 

Senát Parlamentu České republiky 

Senát je ústavní institucí. 

Spolu s Poslaneckou sněmovnou tvoří Parlament České republiky. 

Parlament také kontroluje práci vlády. 

Parlament kontroluje, jak je zajištěna bezpečnost České republiky. 

 

Senát Parlamentu České republiky je složen z 81 senátorů. 

Každé 2 roky volíme jednu třetinu z nich. 

 

Na ustavující schůzi po volbách jsou senátoři zvoleni do výborů, komisí a delegací. 

Senátoři se také sdružují do senátorských klubů. 

Senát tvoří předseda, místopředsedové a senátoři. 

 

 

 

 

Co dělají senátoři v Senátu: 

Senát projednává návrhy zákonů, které mu předložila Poslanecká sněmovna. 

Tyto zákony může Senát: 

 schválit a předložit Prezidentovi ČR 

 zamítnout a vrátit do Poslanecké sněmovny ČR 

 vrátit s návrhy na změnu zpět do Poslanecké sněmovny 

 rozhodnout se návrhem nezabývat  

 vůbec se k návrhu zákona nevyjádřit 

Senát také může Poslanecké sněmovně podávat vlastní návrhy zákonů. 

Předseda Senátu vyhlašuje termín voleb prezidenta České republiky. 
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Senát může podat k Ústavnímu soudu na prezidenta žalobu pro velezradu. 

Senát vyjadřuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu. 

Rozhodne, když prezident nemůže vykonávat ze závažných důvodů svůj úřad. 

Navrhuje předsedu a inspektory Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Také navrhuje dva kandidáty na Veřejného ochránce práv (ombudsmana). 

 

Senát je tvořen lidmi, kteří jsou v politické straně:  

Politická strana je organizace.  

Snaží se o získání politické moci ve volbách.  

Lidé do politické strany vstupují dobrovolně.  

Může se stát, že se politické strany spojí.  

Pak se tomu říká koalice.  

To znamená, že politické strany pracují společně. 

 

Jak probíhají volby do Senátu: 

81 senátorů si volíme v 81 volebních obvodech. 

Česká republika je rozdělena na obvody takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Termín voleb do Senátu vyhlašuje prezident republiky. 

Každé dva roky se konají volby v jedné třetině volebních obvodů, 

protože Senát nemůže být rozpuštěn. 

Z každého obvodu je zvolen 1 senátor. 

 

Při volbách si vybíráme z lidí, které navrhnou různé politické strany. 

Také si můžeme vybrat z lidí nezávislých.  

Říkáme jim kandidáti. 

Kandidát je člověk, který chce být zvolený do Senátu. 

 

Když kandidát získá více než polovinu všech hlasů, 

je zvolen senátorem.  

Pokud nikdo nezíská víc než polovinu všech hlasů, 

koná se druhé kolo voleb. 

Do druhého kola postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

Vítězem druhého kola se stává ten, kdo získá více hlasů. 

 

Termín voleb v roce 2022 

Volby probíhají v pátek a v sobotu. 

V roce 2022 proběhne první kolo 23. a 24. září. 

Druhé kolo je vyhlášeno na 30. září a 1. října. 

 

První den voleb začíná hlasování ve 14 hodin a končí ve 22 hodin 

Druhý den voleb začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin. 

 

Jak probíhají volby do Senátu 

Před volbami je ve městech a obcích vyvěšeno oznámení o konání voleb. 

V oznámení najdete podle místa svého bydliště místo a číslo volební místnosti. 

Místo a číslo volební místnosti je i na obálce s hlasovacími lístky. 

Ty vám přijdou do schránky v místě vašeho trvalého bydliště. 
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Vzor hlasovacího lístku 

Kdy můžete jít volit: 

 Když jste občanem České republiky. 

Státní občanství máte napsané v občanském průkazu. 

 Když je vám aspoň druhý den voleb 18 let. 

 Když máte trvalé bydliště v místě, kde probíhají volby do Senátu. 

 

Pokud chcete hlasovat v jiném městě nebo vesnici než máte trvalé bydliště, 

je potřeba si vyřídit volební průkaz. 

O volební průkaz můžete zažádat na obecním úřadě v místě vašeho bydliště. 

Můžete s ním hlasovat pouze v rámci svého volebního obvodu. 

Volební obvod mám v místě svého trvalého bydliště. 

 

Například: 

Volební obvod číslo 1 jsou Karlovy Vary. 

Když bydlím v Karlových Varech, tak chodím k volbám v Karlových Varech. 

S volebním průkazem můžu volit v senátních volbách třeba ve městě Ostrov. 

To je stejný volební obvod. 

Nemůžu jít volit třeba v Praze. 

To už je jiný volební obvod. 

 

Co je potřeba si vzít s sebou do volební místnosti: 

 Občanský průkaz nebo cestovní pas 

 Hlasovací lístky 

Jak bude vypadat hlasovací lístek do senátu: 

Hlasovací lístek bude mít žlutou barvu. 

Bude tam napsané číslo volebního obvodu a jméno volebního 

obvodu. 

Bude tam číslo a jméno kandidáta do Senátu. 

Bude tam napsané, jakou dělá práci. 

Taky tam bude napsané, jestli je členem politické strany. 
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Jak to udělat v den voleb: 

1. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. 

Vezměte si s sebou hlasovací lístky. 

Pokud je nemáte, dostanete nové ve volební místnosti. 

 

2. Jděte do volební místnosti. 

Tam sedí volební komise. 

Volební komise jsou lidé, kteří dohlíží na volby. 

Jsou ve volební místnosti, aby bylo všechno v pořádku.  

 

3. Ve volební místnosti ukažte občanský průkaz člověku z volební komise.  

Podle průkazu vás najde na seznamu voličů. 

 

4. Dostanete do ruky prázdnou žlutou úřední obálku. 

Na této žluté obálce bude úřední razítko. 

S touto žlutou obálkou a žlutými hlasovacími lístky jděte za plentu. 

Plenta je připravený závěs ve volební místnosti. 

 

5. Vyberete si hlasovací lístek člověka, kterého chcete za senátora.  

Tento lístek dáte do žluté obálky.  

Pokud potřebujete pomoct,  

může vám s tím pomoct asistent nebo někdo z rodiny. 

 

6. Pak vyjdete a vhodíte obálku do připravené krabice s otvorem.  

Této krabici se říká volební urna a je před volební komisí. 

 

 

 

 

 

  

  

zdroje: 

senat.cz 

wikipedia.org 

mvcr.cz 

V roce 2022 zpracovala organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. 

 

www.rytmus.org • www.umluva.cz 
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