Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
rádi bychom Vás informovali o malé vzdělávací kampani k
volbám, kterou Ministerstvo vnitra spustilo na svých sociálních
sítích. Jejím prostřednictvím se snažíme občanům co nejvíce
přiblížit volební proces v nadcházejících komunálních a senátních
volbách.
Natočili jsme i několik videí, která jsou dostupná na našich
stránkách. Občané se v nich například dozvědí, jak upravit
hlasovací lístek, co si rozhodně nesmí zapomenout vzít do volební
místnosti a za jakých podmínek mohou hlasovat.
Pokud byste nám chtěli pomoci s šířením těchto informací,
budeme velmi rádi za sdílení na Vašich stránkách a profilech
na sociálních sítích. Není to ale samozřejmě žádná povinnost.
Prosíme, použijte tyto materiály i jen jako podklad pro Vaši formu
osvěty. Snažili jsme se Vám to trochu zjednodušit, a proto v příloze
naleznete jednoduchý návod, jak mohou občané upravit hlasovací
lístek. Jeho využití necháme zcela na Vás.
Volit, či nevolit. To je, oč tu běží.
Děkujeme, že nám pomáháte!

Tomáš Jirovec

Klára Dlubalová

ředitel odboru voleb
Ministerstva vnitra

ředitelka odboru tisku a PR
Ministerstva vnitra
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Nevíte si rady, jak upravit hlasovací
lístek v komunálních volbách?
V obecních volbách máte tolik hlasů, kolik je v obci voleno zastupitelů.
To zjistíte na hlasovacím lístku.
S hlasy můžete naložit 3 způsoby:

1.

Můžete dát všechny své hlasy
jedné straně.

2.

Pokud volíte například 7 zastupitelů,
máte 7 hlasů. Ty můžete rozdělit
napříč stranami.

3.

Poslední možností je kombinace
předchozích dvou.

Kdo získá mandát?
Volební systém je nastavený tak, že při počítání výsledků se vaše hlasy počítají nejprve jako zisk pro danou stranu. Na základě
toho se určí, kolik která strana získá mandátů v zastupitelstvu. Teprve ve druhém kroku mohou vaše hlasy pro jednotlivé
kandidáty těmto kandidátům pomoci k zisku některého z mandátů, které strana získala.

