STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013
Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni
POKYNY PRO VOLIČE
1. Účast škol i studentů ve Studentských volbách je dobrovolná.
2. Ve STUDENTSKÝCH PŘEDČASNÝCH PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2013 mohou volit pouze
studenti příslušné školy starší 15 let.
3. U voleb studentská komise přiměřeným způsobem ověří totožnost voliče (ve Studentských
volbách se totožnost voliče ověřuje pouze dotazem na jméno a příjmení. V případě pochybností
postačí například svědectví spolužáka nebo pedagoga.)
Při řádných volbách se voliči prokazují občanskými průkazy nebo cestovními pasy.
Ve Studentských volbách prokázání totožnosti těmito ani jinými doklady z praktických důvodů
nevyžadujeme.
4. Poté volič obdrží od volební komise jeden hlasovací lístek a volební komise si jeho účast
zaznamená do seznamu voličů.
Seznam voličů bude použit pouze školou pro kontrolu regulérnosti samotného aktu volby, ihned
po provedení sčítání volebních lístků bude volební komisí zlikvidován. Škola seznam dále nikomu
nepředává ani s ním jinak nepracuje. 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. Zakroužkujte číslo pouze jednoho subjektu (politické strany,
politického hnutí nebo koalice).
POZOR! Některé politické strany, politická hnutí či koalice kandidují pouze
v některých krajích (na volebním lístku je tato skutečnost vyznačena). Prosím zvolte
z těch, které ve Vašem kraji skutečně budou kandidovat. Volební lístky, na kterých
bude označena politická strana, politické hnutí či koalice, která ve Vašem kraji
nekandiduje, jsou neplatné.
Pro účely Studentských voleb mají politické strany, politická hnutí a koalice přiřazena čísla
dle abecedního pořadí. V řádných volbách jsou čísla, kterými jsou označeny hlasovací lístky

politických stran, politických hnutí a koalic, vylosována Státní volební komisí. Tento los však
v případě nadcházejících voleb proběhne až poté, co proběhne tisk volebních lístků pro potřeby
Studentských voleb.
V řádných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má každý volič právo udělit
dva preferenční hlasy. Tímto „kroužkováním“ může volič podpořit konkrétního kandidáta v rámci
kandidátky politické strany, politického hnutí nebo koalice, kterou se ve volbách rozhodl
podpořit. Pokud nějaký kandidát získá nejméně 5 % z celkového počtu hlasů odevzdaných pro
jeho stranu v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně právě jemu.
7. Hlasovací lístek je neplatný, jestliže:
-

je zakroužkováno více politických stran, politických hnutí a koalic;

-

je zakroužkována politická strana, politické hnutí nebo koalice, která ve Vašem kraji
nekandiduje;

-

není zakroužkována žádná politická strana, politické hnutí či koalice;

-

z lístku není zřetelné, který subjekt je zakroužkován;

-

text na lístku je přeškrtán, přepsán, dopsán nebo jinak upraven;

-

hlasovací lístek je přetržen.

8. Poté, co volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku zakroužkuje číslo
politické strany, politického hnutí, či koalice, kterou volí, přehne hlasovací lístek tak, aby
nebyla jeho volba vidět a zůstala tak tajná.
9. Hlasovací lístek volič vloží před volební komisí do volební schránky (urny). Pokud je
ve Vaší škole sdruženo více typů vzdělávání (např. Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště) a volební komise zajišťuje sběr výsledků podle typu vzdělávání, volič se musí
ujistit, že vhazuje lístek do správné urny. O této skutečnosti voliče informuje studentská volební
komise.
10. Každý volič hlasuje osobně; zastoupení není přípustné.
Výsledky voleb, jejich prezentace a otázka mlčenlivosti
Celkové výsledky STUDENTSKÝCH PŘEDČASNÝCH PARLAMENTNÍCH VOLEB 2013 budou zveřejněny
druhý den konání voleb, 3. října 2013, ve večerních hodinách na webových stránkách programu
Jeden svět na školách www.jsns.cz/volby a na stránkách společnosti Člověk v tísni www.clovekvtisni.cz.

Celkové výsledky voleb zveřejněné společností Člověk v tísni budou ve škole prezentovány
tak, aby byly přístupné studentům školy. Zda výsledky z vaší školy budou rovněž
prezentovány, závisí na rozhodnutí vedení školy.
Výsledky voleb na konkrétní škole garant voleb předá pouze společnosti Millward Brown, která zpracuje
celkové výsledky STUDENTSKÝCH PŘEDČASNÝCH PARLAMENTNÍCH VOLEB 2013 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 výsledků
voleb na konkrétní škole. Je na rozhodnutí každého vedení školy, zda výsledky voleb ze své
školy uveřejní, či nikoli. Studentská volební komise a pedagog (garant) musí toto rozhodnutí
respektovat a v případě, že vedení školy se výsledky voleb na škole rozhodne nezveřejnit, studentská
volební komise a pedagog (garant) jsou povinni mlčenlivost ohledně výsledků voleb zachovat. Pokud se
vedení školy rozhodne výsledky voleb ze své školy zveřejnit, může tak učinit po oficiálním zveřejnění
celkových výsledků společností Člověk v tísni. Mlčenlivost studentské volební komise a pedagoga
(garanta) v tomto případě musí být zachována do zveřejnění celkových výsledků společností Člověk
v tísni.

