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Vymezení:

• Mechanismus, který umožňuje občanům 
projevit svůj názor 

• Proces, kdy občané předávají některé své 
pravomoci svému delegovanému zástupci 

• Nejdůležitější demokratický způsob výběru do 
úřadů a funkcí, sloužící k reprezentaci lidí 

• Co je potřeba znát u každých voleb ???



Historie:

• Dlouhý vývoj (omezování volebního práva)

• První volební zákon ČSR – 29.2.1920 (od 21-ti a 26-ti 
let, povinné vol.právo)

• Od r. 1945 - od 18-ti let, stále povinné – bílý lístek, 
Národní fronta, zákaz některých stran, 

• Období komunismu 1948 – 1989 – nepovinné, 
výsledky falšovány, žádná opozice

• Zajímavosti





Současnost po r.1989:

• Všeobecné, rovné, přímé, tajné právo

– Poslanecká sněmovna (200) – 18/21let, poměrný 
systém (5%)

– Senát (81) – 18/40let, většinový systém

– Volby do Evropského parlamentu (24)

– Volby prezidenta (nepřímo, na 5let)

– Volby do samosprávných celků 

• Co dělat když ???



Volební právo

• Právo občanů účastnit se voleb do státních a 
samosprávných orgánů a funkcí 

• Volební právo občanů:

• aktivní: právo volit své zástupce(18 let, 
způsobilost k právním úkonům, státní 
občanství)

• pasivní: právo být volen a zvolen (21, 40 let, 
provinění, neslučitelnost s jinými funkcemi)



Volební právo

• rovné: každý 1 hlas, stejná váha

• tajné: neveřejné, neví se, jak kdo hlasoval

• všeobecné: právo občanů být volen a volit

• přímá volba: přímé určení zástupce voličem 
(P.s., Senát, E.p.)

• nepřímá volba: volitelé (prezident, primátor)



Volební systémy

• Způsoby určení obsazenosti volených funkcí na 
základě hlasů voličů

• většinový: přidělení 1 mandátu (Senát)

• a) princip prosté většiny: nejvyšší počet hlasů, 
jednokolový, jeden volební okrsek

• b) princip absolutní většiny: nadpoloviční 
počet hlasů (více než 50% odevzdaných hlasů, 
25% účast voličů, kvóty)



Volební systémy

• poměrný: podíl všech hlasů na složení 
zastupitelského sboru (Posl.s., kraj.z.,obec.z.)

• a) systém volebního dělitele: dělení počtů hlasů stran 
určitými čísly,počet nejvyšších čísel = počet křesel 
=>mandáty stranám

• b) s.volebních kvót: min.počet hlasů k získání 
mandátu = počet odevzdaných hlasů/počet 
přiděl.mandátů, počet získaných hlasů/volební dělitel 
= mandáty



Volební systémy

• Ovlivnění zvolení určitého kandidáta:

• přísně vázané kandidátní listiny: volič nesmí 
měnit listinu

• vázané: možnost měnit pořadí kandidátů 
(preferenční hlasy)

• volné: možnost doplňovat kandidáty i z jiných 
stran, škrtat



Přehled celkových výsledků voleb do 
poslanecké sněmovny

2006

Okrsky 14 866

Voliči v seznamech 8 333 305

Vydané obálky 6 372 449

Volební účast v % 64,47

Odevzdané obálky 5 368 495

% platných hlasů 99,64

Počet stran 26

2010

Okrsky 14 894

Voliči v seznamech 8 415 892

Vydané obálky 5 268 098

Volební účast v % 62,60

Odevzdané obálky 5 263 822

% platných hlasů 99,37

Počet stran 27



Přehled mandátů

2006

Strana Počet 
mandátů

% platných
hlasů

ODS 81 35,38

ČSSD 74 32,32

KSČM 26 12,81

KDU-ČSL 13 7,22

SZ 6 6,29

2010

Strana Počet 
mandátů

% platných
hlasů

ČSSD 56 22,08

ODS 53 20,22

TOP 09 41 16,70

KSČM 26 11,27

VV 24 10,88



Kdo to je?

http://www.youtube.com/watch?v=KC14wkw6uVA


Přehled celkových výsledků voleb do 
zastupitelství obcí

2006

Okrsky 14 734

Voliči v seznamech 8 325 892

Vydané obálky 3 861 785

Volební účast v % 46,38

Odevzdané obálky 3 854 827

2010

Okrsky 14 765

Voliči v seznamech 8 408 941

Vydané obálky 4 078 052

Volební účast v % 48,50

Odevzdané obálky 4 071 515



Zdroje

• www.tyden.cz

• www.radio.cz

• www.volby.cz

• www.youtube.com

• www.blesk.cz

• E-opory UIS Mendelu

• www.wikipedia.cz

• www.gis.zcu.cz



Děkujeme za pozornost

Ještě neodcházejte


