
Ahoj osmičko, tento týden nás čekají volby. 

Zapiš si do sešitu: „ Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou 

volbou svých zástupců.“ 

Principy volebního práva:  

všeobecné – každý svéprávný občan od určitého věku smí volit, bez ohledu na původ, pohlaví, 

náboženské přesvědčení, rasu a podobně, v ČR od 18 let 

rovné – každý má jeden hlas, hlasy mají stejnou váhu 

tajné – volič nemusí zveřejnit, komu odevzdal hlas 

Volební právo je aktivní – můžeme volit, pasivní – můžeme být voleni, můžeme kandidovat 

Přímo se volí do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev, do obecní samosprávy, do 

Senátu a do Poslanecké sněmovny. Nepřímo poslanci a senátory se v Česku volil prezident, ale od 

roku 2013 je volen přímo. 

Volby do Poslanecké sněmovny - (1 x za 4 roky, pokud nejsou předčasné volby) 

Volby do Senátu - každé 2 roky se obměňuje 1/3 senátorů, mandát na 6 let 

Volby do Evropského parlamentu - volíme 22 poslanců na 5 let 

Krajské volby – podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=sw_O4ZYh1t0 1 x za 4 roky 

Prezidentské volby - Prezidenta České republiky volí občané od roku 2012 přímou volbou. Mezi lety 

1993 a 2012 byl prezident ČR volen nepřímo Parlamentem. Prezidentem republiky může být zvolen 

občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let. 

Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Podmínkou k podání kandidatury je získání 

podpory nejméně dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, případně alespoň 50 000 občanů, kteří 

podepíší příslušnou petici. 

Jak probíhají volby? 

- Volební lístky dojdou do schránky voličům 

- Volební místnosti s volební komisí 

- Průkaz totožnosti  

- Volí se tajně za plentou 

- Možnost zakřížkovat kandidáta 

- Lístky se vhazují do urny v obálce – jinak je hlas neplatný 

Prohlédni si obrázky a video: https://www.youtube.com/watch?v=R98KyNOQjMo 

https://www.youtube.com/watch?v=d4CZoJMUweA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sw_O4ZYh1t0
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https://www.youtube.com/watch?v=d4CZoJMUweA


 

 

 

 

Do sešitu si zapiš a vyhledej si na internetu: 



Vyhledej informace Poslanecká sněmovna Senát 

Počet členů   

Minimální věk kandidáta   

Délka volebního období   

Sídlo   

 

Dobrovolný úkol: zkuste si představit, že budete kandidovat na prezidenta a vytvořte svůj billboard – 

nezapomeňte na nějaký slogan, která by Vás měl vystihnout, zašlete mi svůj billboard na email do 

12.6. 

 

Jak ti šlo učivo z OV? Vyplň do 12.6. online test: https://1url.cz/vzlOE 

Zkontroluj si z minulého týdne:

 

 

https://1url.cz/vzlOE

