
 

Volby 2021 

 

Parlament České republiky: 

 
  

 

Parlament schvaluje zákony pro Českou republiku. 

Parlament také kontroluje práci vlády.  

Parlament kontroluje jak je zajištěna bezpečnost České republiky.  

Parlament je složený z Poslanecké sněmovny a Senátu. 

V Senátu je 81 senátorů. 

V Poslanecké sněmovně je 200 poslanců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci a senátoři jsou lidé, které si zvolíme ve volbách.  

Poslanci pracují v poslanecké sněmovně.          

Poslanecká sněmovna se nachází v Praze.  

Poslanci tam chodí do práce.  

 



 

 

Co poslanci dělají v Poslanecké sněmovně: 

Projednávají zákony a říkají k nim názory. 

Schvalují zákony. 

Přijímají mezinárodní smlouvy.  

Například Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. 

Když vláda nepracuje dobře, můžou poslanci vyslovit nedůvěru. 

Poslanci schvalují státní rozpočet. 

To jsou peníze, se kterými hospodaří stát.  

Rozhoduje o vyhlášení válečného stavu,  

kdyby někdo napadl Českou republiku.  

Musí souhlasit s vysláním armády mimo území České republiky.  

 

 

Poslanecká sněmovna je tvořena 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 Poslanecké sněmovny: 

Volby vyhlašuje prezident republiky  

nejpozději 90 dnů před jejich konáním. 

Volby probíhají tajným hlasováním. 

Volby probíhají jednou za čtyři roky.  

Někdy mohou být mimořádné volby dříve.  

Volby probíhají po dobu dvou dnů.  



 

Bývá to pátek a sobota. 

V roce 2021 proběhnou volby 8. a 9. října 

První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin 

Druhý den voleb začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. 

 

Hlasovat se bude ve 13 volebních krajích + hlavní město Praha. 

 

 

 

 

Jak můžu volit:  

Starosta obce nebo města informuje o době a místě konání voleb ve 

městě kde žiju. 

Vyvěsí po městě oznámení o konání voleb.  

V oznámení od starosty najdete svůj volební okrsek. 

Volební okrsek je místo kam jdu volit.  

Volič by měl volit v místě svého trvalého bydliště.  

Volič může volit i v jiném okrsku. 

Musí si zařídit voličský průkaz.                                                            

S vyřízením voličského průkazu může pomoc asistent.  

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo trvalé bydliště.  

Vydává ho obecní úřad. 



 

Volič musí při volbách voličský průkaz odevzdat volební komisi společně 

s občanským průkazem.  

 

 

 

 

 

Hlasovací lístky:   

Každá politická strana, politické hnutí, koalice má svůj hlasovací lístek.  

Na každém volebním lístku jsou vypsaná jména zastupujících lidí.  

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu. 

Volební lístky přijdou 3 dny před volbami do poštovní schránky. 

Na volebním lístku můžu zakroužkovat 3 nebo 4 lidi. 

Hlasovací lístek můžu vyplnit doma.  

Tím, že je zakroužkuji, jim dávám přednostní hlas. 

Volím jedním lístkem vloženým do úřední obálky. 

 

Neplatné hlasovací lístky jsou:                   

Nejsou na předepsaném tiskopise. 

Jsou přetržené. 

Nejsou vloženy do úřední obálky. 

Pokud je v úřední obálce několik hlasovacích lístků. 

 

 

Jak to probíhá v den voleb: 

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.  

Vezměte si s sebou hlasovací lístky.  

Možná jste zapomněli hlasovací lístky doma. To nevadí.  

Volební komise vám dá nové hlasovací lístky. 



 

 

V den voleb půjdete do volební místnosti.  

Ve volební místnosti sedí volební komise. 

Volební komise jsou lidé, co dohlíží na volby, aby bylo všechno v 

pořádku. 

Ve volební místnosti ukážete občanský průkaz člověku z volební komise.  

Ten člověk vás najde na seznamu voličů. 

Do ruky dostanete prázdnou úřední obálku. 

S touto obálkou a hlasovacími lístky odejdete za plentu.  

 

Plenta je takový závěs.  

Za tímto závěsem budete sami. 

Hlasovací lístek dáte do šedé úřední obálky.  

Vložte do úřední obálky jen jeden hlasovací lístek!  

Pokud nemůžete číst a psát, nebo máte tělesné postižení, může Vám 

pomoct asistent nebo někdo z rodiny. 

Pak vyjdete a vhodíte obálku do připravené krabice s otvorem.  

Této krabici se říká volební urna. 

 

 

Pokud jste nemocní a nemůžete chodit                                                                              

Máte možnost hlasovat do přenosné volební schránky. 

Pouze však na území daného volebního okrsku.  

Volební komise vyšle dva členy s přenosnou volební urnou,  

úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Volební lístky pak hodíte do přenosné volební urny.  
 

 

 

 

 

V roce 2021 zpracovala organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.  

Zdroje: 

www.psp.cz 

www.wikipedia.org 

www.mvcr.cz                        

leták SPMP 
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