
 1 Účast škol i studentů ve Studentských volbách do Poslanecké 
sněmovny je dobrovolná. Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. 

 2 Ve Studentských volbách mohou volit 
pouze studenti příslušné školy starší 15 let.

 3 U voleb studentská komise přiměřeným způsobem ověří totož-
nost voliče, a to dotazem na jméno a příjmení. V případě po-
chybností postačí například svědectví spolužáka nebo pedagoga.

(Při řádných volbách se voliči prokazují občanskými průkazy nebo ces-
tovními pasy, ve Studentských volbách prokázání totožnosti těmito ani 
jinými doklady není vyžadováno.)

 4 Volič obdrží od volební komise jeden hlasovací lístek a volební 
komise si jeho účast zaznamená do seznamu voličů. Každý 
volič smí hlasovat pouze jednou.

Seznam voličů bude použit pouze školou pro kontrolu samotného aktu 
volby, ihned po provedení sčítání volebních lístků bude volební komisí 
zlikvidován. Škola seznam dále nikomu nepředává ani s ním jinak nepra-
cuje. Další proces zpracování výsledků voleb už bude zcela anonymní. 

 5 S hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků odděleného tak, aby byla zajištěna 
tajnost hlasování. 

 6 Na hlasovacím lístku volič zřetelně zakroužkuje číslo politické 
strany, politického hnutí či koalice, kterou volí. Povoleno je 
zakroužkovat číslo pouze jednoho subjektu. 

Každé z těchto uskupení má na hlasovacím lístku číslo, které pro něj 
vylosovala Státní volební komise.

 7 Hlasovací lístek je neplatný,
jestliže: 

– je zakroužkováno více politických stran, politických hnutí a koalic;
– není zakroužkována žádná politická strana, politické hnutí či 

koalice;
– politická strana, politické hnutí či koalice jsou označeny jinak 

než zakroužkováním čísla (např. podtržením či zakroužkováním 
celého názvu subjektu);

– z hlasovacího lístku není zřetelné, který subjekt je zakroužkován;
– text na hlasovacím lístku je přeškrtán, přepsán, dopsán nebo 

jinak upraven; 
– hlasovací lístek je přetržený.

 8 Poté, co volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího 
lístku zakroužkuje číslo politické strany, politického hnutí či 
koalice, kterou volí, přeloží hlasovací lístek tak, aby nebyla 
jeho volba vidět a zůstala tajná. 

 9 Hlasovací lístek volič vloží před volební komisí do volební 
schránky (urny). Pokud je ve škole sdruženo více typů vzdě-
lávání (např. střední odborná škola a střední odborné učiliště), 
volič se ujistí, že vhazuje lístek do správné urny. O této skuteč-
nosti voliče informuje studentská volební komise.

STUDENTSKÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021

pokyny pro voliče

VÝSLEDKY VOLEB, JEJICH PREZENTACE A OTÁZKA MLČENLIVOSTI

Celkové výsledky Studentských voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou zveřejněny druhý den konání voleb ve večer-
ních hodinách nebo následující den ráno na webových stránkách programu JSNS www.jsns.cz/volby a na stránkách společnosti Člověk v tísni 
www.clovekvtisni.cz. 

Výsledky voleb na konkrétní škole předá garant voleb pouze sociologické agentuře, která zpracuje celkové výsledky
Studentských voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 a předá je společnosti Člověk v tísni. 

Studentská volební komise a pedagog (garant), kteří budou mít jako jediní přístup k výsledkům Studentských voleb na vaší škole, jsou povinni 
zachovat mlčenlivost ohledně jejich výsledků, pokud tak rozhodne vedení školy.


