A
Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR

Jak se hlasuje do Poslanecké sněmovny

Které dny můžete volit
V pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00
V sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00
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Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve 14 volebních krajích.

Kdy můžete volit





Když jste občanem České republiky.
Státní občanství máte napsané v občanském průkazu.
Když máte alespoň 18 roků.
Volit můžete v místě,
kde máte trvalý pobyt.
 Trvalý pobyt máte napsaný v občanském průkazu.

Co si musíte vzít do volební místnosti
 Občanský průkaz.
 Pokud nemáte občanský průkaz, můžete si vzít cestovní pas.
Pamatujte, že hlasovat můžete jen
s občanským průkazem
nebo s cestovním pasem.
Toto je jeden typ průkazu:
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Hlasovací lístky
Kandidáti jsou politické strany, politická hnutí nebo koalice,
které chtějí být zvoleny do Poslanecké sněmovny.
Poslanecká sněmovna se skládá z lidí.
Tito lidé se jmenují poslanci.
Poslanci schvalují zákony.
Každá politická strana, politické hnutí nebo koalice
má jeden hlasovací lístek.
Dostanete hlasovací lístky všech těchto kandidátů a vyberete z nich jeden.

Jak bude vypadat hlasovací lístek do Poslanecké sněmovny
Na hlasovacím lístku je seznam lidí (kandidátů),
kteří chtějí být zvoleni za poslance.
Někteří kandidáti jsou členy politických stran nebo politického hnutí.
Tito kandidáti mají u svého jména napsanou zkratku.
Tato zkratka znamená politickou stranu nebo politické hnutí.
Celé názvy politických stran nebo politických hnutí
jsou napsané na zvláštním papíru.
Tento papír dostanete spolu s hlasovacími lístky.

Jak na hlasovacím lístku volit
1) Volba jedné politické strany, politického hnutí nebo koalice.
Vyberete si jeden hlasovací lístek.
Nic na lístek nepíšete.
Tento lístek dáte do úřední obálky.
V tomto případě volíte celou stranu, hnutí nebo koalici.

2) Volba jedné politické strany, politického hnutí nebo koalice
a současně jednotlivých lidí.
Vyberete si jeden hlasovací lístek.
Můžete si vybrat, kterým lidem na lístku dáte přednost.
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Když si stejné lidi vybere hodně voličů,
můžou se stát poslanci.
Zakroužkujete číslo před jejich jménem.
Kroužkem je možné označit nejvíce 4 lidi.
To znamená,
že můžete zakroužkovat jednoho, dva, tři nebo čtyři lidi.
Když zakroužkujete více než 4 lidi,
kroužky nebudou platné.
V tomto případě volíte celou stranu, hnutí nebo koalici.
Když číslo před jménem označíte křížkem,
křížky nebudou platné.
V tomto případě volíte celou stranu, hnutí nebo koalici.

Vzor hlasovacího lístku
HLASOVACÍ LÍSTEK

KRAJ VYSOČINA

pro volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Fialová strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alena
Pavel
Petra
Milan
Ivana
Ondřej
Jiří
Karel
Igor
Světlana

11. Michal
12. Karolína
13. Arnošt

Kdy je hlasovací lístek neplatný
Když nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky.
Když hlasovací lístek přetrhnete.
Když do obálky vložíte více hlasovacích lístků.
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Jak to bude v den voleb probíhat
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
Vezměte si s sebou hlasovací lístky.
Možná jste zapomněli hlasovací lístky doma.
To vůbec nevadí.
Volební komise Vám dá nové hlasovací lístky.
V den voleb jděte do volební místnosti.
Ve volební místnosti sedí volební komise.
Volební komise jsou lidé.
Volební komise dohlíží na volby, aby bylo všechno v pořádku.
Ve volební místnosti ukažte občanský průkaz člověku z volební komise.
Ten člověk Vás najde na seznamu voličů.
Pak dostanete do ruky prázdnou úřední obálku.
Na této obálce bude úřední razítko.
S touto obálkou a hlasovacími lístky odejděte za plentu.
Plenta je takový závěs.
Za tímto závěsem budete sami.
Tam si vyberete hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo
koalice, pro kterou chcete hlasovat.
Na hlasovacím lístku můžete zakroužkovat osoby, které chcete volit.
Nemusíte zakroužkovat nikoho.
V takovém případě budou zvoleni ti lidé,
kteří jsou napsaní v seznamu jako první.
Hlasovací lístek můžete vyplnit i doma
a přinést si ho do volební místnosti.
I tak ale musíte za plentu.
Pak lístek dáte do úřední obálky.
Pokud nemůžete číst a psát,
nebo máte tělesné postižení,
může Vám pomoci asistent nebo někdo z rodiny.
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Pak vyjdete a vhodíte úřední obálku do připravené krabice s otvorem.
Této krabici se říká volební schránka.

Hlasování do přenosné volební schránky
Někteří lidé nemůžou jít do volební místnosti, protože jsou nemocní.
V tom případě jde zařídit, abyste volili doma.
Požádejte o pomoc někoho z rodiny nebo svého asistenta.
Někdo z rodiny nebo asistent požádá obecní úřad,
aby volební komise přišla k Vám domů.

Voličský průkaz
Když budete jinde, než kde máte trvalý pobyt,
můžete si předem vyřídit voličský průkaz.
Nejpozději do středy 6. října 2021.
Voličský průkaz Vám dá obecní úřad ve Vašem městě nebo vesnici.
Požádejte o pomoc někoho z rodiny nebo svého asistenta.
Někdo z rodiny nebo asistent Vám pomůže voličský průkaz vyřídit.
Vysvětlí Vám také, kde můžete s voličským průkazem volit.

Když nebydlíte v České republice,
můžete volit v cizině na české ambasádě.
Musíte nejdříve požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů.
Požádejte o pomoc někoho z rodiny nebo svého asistenta.
***
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