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Jak se hlasuje do Senátu
Které dny můžete volit
V pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00
V sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00
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První kolo voleb do Senátu začíná v pátek 5. října 2018.
V prvním kole je senátor zvolený tehdy, když ho zvolí více než polovina lidí.
Když nebude zvolený senátor, bude se konat druhé kolo voleb do Senátu.
Česká republika je rozdělená do 81 volebních obvodů.
Každý volební obvod má v Senátu jednoho zástupce.
Tomuto zástupci se říká senátor.
Senát má tedy 81 senátorů.
Do Senátu se tento rok volí jen 27 senátorů.
V ostatních volebních obvodech se senátor letos nevolí.

Kdy můžete volit





Když jste občanem České republiky.
Státní občanství máte napsané v občanském průkazu.
Když máte alespoň 18 roků.
Volit můžete jen ve volebním obvodu,
kde máte trvalý pobyt.
 To znamená ve vašem městě nebo vesnici.
 Trvalý pobyt máte napsaný v občanském průkazu.

Co si musíte vzít do volební místnosti
 Občanský průkaz.
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 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:

Hlasovací lístky
Kandidát je člověk, který chce být zvolený do Senátu.
Každý kandidát do Senátu má jeden hlasovací lístek.
Dostanete hlasovací lístky všech kandidátů a vyberete z nich jeden.

Jak bude vypadat hlasovací lístek do senátu
Bude mít žlutou barvu.
Bude tam napsané číslo volebního obvodu a jméno volebního obvodu.
Bude tam číslo kandidáta do Senátu.
Bude tam jméno kandidáta do Senátu.
Bude tam napsané, jakou dělá práci.
Taky tam bude napsané, jestli je členem politické strany.
Kandidovat může i nezávislý kandidát.
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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 žlutou úřední obálku.
Na této žluté obálce bude úřední razítko.
S touto žlutou obálkou a žlutými hlasovacími lístky odejděte za plentu.
Plenta je takový závěs.
Za tímto závěsem budete sami.
Tam si vyberete hlasovací lístek člověka, kterého chcete za senátora.
Tento lístek dáte do žluté obálky.
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.
Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí.
Úřední obálky a hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou žluté.
Žlutý hlasovací lístek dejte do žluté obálky.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé.
Šedý hlasovací lístek dejte do šedé obálky.
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Kdy je hlasovací lístek neplatný
Když žlutý hlasovací lístek nevložíte do žluté úřední obálky.
Když hlasovací lístek přetrhnete.
Když do obálky vložíte více hlasovacích lístků.

Hlasování do přenosné volební schránky
Někteří lidí 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.
Můžete volit i v nemocnici.
Tato nemocnice musí být ve stejném volebním obvodu,
kde máte trvalý pobyt.

Druhé kolo voleb do Senátu
V prvním kole může dostat jeden člověk více než polovinu hlasů.
Druhé kolo se pak nebude konat.
Když žádný člověk nedostane více jak polovinu hlasů,
musí být druhé kolo voleb do Senátu.

Ve druhém kole voleb do Senátu
volíte jen ze dvou kandidátů.
Druhé kolo se bude konat:

V pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00
V sobotu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00
Hlasovací lístky v druhém kole voleb budou mít šedou barvu.
Hlasovací lístky dostanete jen ve volební místnosti v den voleb.
V den voleb dostanete také šedou úřední obálku.
Vše ostatní je stejné jako v prvním kole.
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