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Volební systémy, volby – pracovní list 
 
1. Vysvětlete tyto pojmy. 
 
a) aktivní volební právo 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) pasivní volební právo 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) volební kraj 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
d) volební obvod 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e) volební okrsek 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Kdy se konala v České republice přímá volba prezidenta? Které 
osobnosti kandidovaly na funkci prezidenta? Kdo se stal v roce 2013 
prezidentem České republiky?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 
3. Popište volební systémy uplatňované při volbě senátorů a poslanců do 
Parlamentu České republiky. 
 
a) většinový volební systém 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) poměrný volební systém 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Navrhněte předvolební kampaň osobnosti kandidující na funkci 
prezidenta republiky. 
 
a) způsob a organizace získávání podpisů 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) způsob utváření mediálního obrazu a prezentace osobnosti  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) výroba a distribuce reklamních předmětů 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Na vynechaná místa doplňte správné údaje. 
…………….volební systém je spravedlivější, umožňuje zastoupení  
i ……………..politických stran. Probíhá zde pouze…………….kolo. Občané 
České republiky volí politickou stranu, s kterou sympatizují. Podle počtu 



získaných hlasů strana získává mandáty v…………..Pokud vítězná strana nemá 
dostatek mandátů v……………….., nemusí mít dostatek hlasů pro prosazování 
svých……………….Pokud prezident pověří vítěznou stranu sestavit………….., 
nemusí být stabilní. 
 
6. Odpovězte na zadané otázky. 
 
a) Kdo má volební právo v České republice?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Kdy se otevírají volební místnosti při volbách do Senátu? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) Jak prokazuje občan svoji totožnost při volbách do Poslanecké sněmovny 
a do Senátu? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
d) Jakým způsobem volič hlasuje do Poslanecké sněmovny? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e) Může volič do Evropského parlamentu hlasovat v zastoupení? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
f) Za jakých podmínek a jakým způsobem volí volič do zastupitelstva kraje 
mimo volební místnost? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
g) Pokud volič zjistí, že hlasovací lístky do zastupitelstva obce jsou poškozené, 
koho a kde může požádat o nové kompletní sady hlasovacích lístků? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
h) Jaké jsou znaky voleb? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 



Metodický pokyn: 
 

- čas k vypracování pracovního listu mají žáci stanoven na 20 minut 
- učitel rozdá žákům pracovní listy v podobě tištěné, nebo v podobě 

elektronické 
- učitel oznámí pravidla práce s pracovním listem 
- žáci pracují individuálně  
- při vypracování úkolů mohou žáci používat notebook, který je napojen na 

internet 
- učitel průběžně kontroluje žáky při práci 
- po skončení časového limitu učitel vyzve žáky, aby vyvolaní žáci 

prezentovali své názory 
- pracovní listy slouží k průběžnému opakování probraného učiva, 

k upevňování vědomostí a dovedností  
- učitel provede shrnutí znalostí a dovedností žáků a vyvodí závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzorové řešení pracovního listu: 
 
- správné řešení je doplněno jiným typem písma (Arial) 
 
Volební systémy, volby – pracovní list 
 
1. Vysvětlete tyto pojmy. 
 
a) aktivní volební právo 
- oprávnění občanů České republiky volit, toto oprávnění mají občané od 
18 let 
- oprávnění volit mají i občané, kteří nejpozději druhý den voleb 
dosáhnou věku18 let  
 
b) pasivní volební právo 
- představuje možnost být zvolen 
- zastupitelem obce nebo kraje může být zvolen občan ČR od 18 let 
- poslancem může být zvolen občan ČR od 21 let 
- senátorem nebo prezidentem republiky může být zvolen občan ČR od 
40 let 
 
c) volební kraj 
- vyšší územně správní jednotka, v níž se volí poslanec 
 
d) volební obvod 
- územní jednotka, v níž se volí senátor 
 
e) volební okrsek 
- část volebního obvodu stanovená pro příjem volebních lístků a sčítání 
hlasů 
 
2. Kdy se konala v České republice přímá volba prezidenta? Které 
osobnosti kandidovaly na funkci prezidenta? Kdo se stal v roce 2013 
prezidentem České republiky? 
 
- v lednu 2013 probíhala historicky přímá volba prezidenta republiky 
- 12. 1. 2013 Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg postoupili do 2. kola 
- 26. 1. 2013 byl zvolen Miloš Zeman prezidentem České republiky 
- 8. 3. 2013 byl Miloš Zeman inaugurován prezidentem České republiky 
- na funkci prezidenta republiky kandidovali a splnili zákonné podmínky: 
Zuzana Roithová, Táňa Fišerová, Jana Bobošíková, Miloš Zeman, Karel 
Schwarzenberg, Jan Fischer, Přemysl Sobotka, Jiří Dientsbier, Vladimír 
Franz 



  
3. Popište volební systémy uplatňované při volbě senátorů a poslanců do 
Parlamentu České republiky. 
 
a) většinový volební systém 
- uplatňován v jednomandátových obvodech, kde se volí senátor 
- založen na principu „vítěz bere vše“ 
- volič volí jednotlivce 
- volební systém zvýhodňuje velké politické strany a zabraňuje tříštění 
politických sil v Senátu  
- v prvním kole zvítězí ten, kdo získá 50 % hlasů, pokud nikdo, následuje 
druhé kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního 
kola a mandát  získává ten, který získá ve druhém kole více hlasů 
 
b) poměrný volební systém 
- uplatňován ve volebních krajích, kde se volí poslanec 
- uplatňován v krajských a komunálních volbách, kdy voliči volí 
zastupitele do krajů a obcí 
- probíhá pouze 1 kolo 
- strana obdrží zhruba takový počet mandátů, který v poměrném 
přepočtu odpovídá počtu hlasů, které získala ve volbách 
- tento systém pravdivě vypovídá o rozložení politických sil v zemi, 
umožňuje zastoupení i menších politických stran 
 
4. Navrhněte předvolební kampaň osobnosti kandidující na funkci 
prezidenta republiky. 
 
a) způsob a organizace získávání podpisů 
- tento úkol je otevřený, žáci zaujímají vlastní stanoviska 
- jako příklad uvádím: 
- kandidátní listinu se snažíme umístit na veřejně přístupné místo (úřad 
práce, nemocnice, obecní úřad) 
- vhodným způsobem můžeme podpisy získávat při příležitosti konání 
kulturních a sportovních akcích 
- stanovíme personální zajištění a další distribuční toky 
 
b) způsob utváření mediálního obrazu a prezentace osobnosti 
- tento úkol je otevřený, žáci zaujímají vlastní stanoviska 
- jako příklad uvádím: 
- rozhovory s kandidáty v tisku, v televizi 
- pořádání besed, charitativních akcí, mítinků, organizování návštěv 
v domovech důchodců, na vysokých školách, v závodech 



- bilboardy, plakáty, inzeráty v novinách a časopisech, letáky vhazované 
do poštovních schránek, prezentace kandidáta na sociální síti 
 
c) výroba a distribuce reklamních předmětů 
- placky, propisky, fotografie, trička 
- dobrovolníci rozdávající propagační předměty s kandidátem 
 
5. Na vynechaná místa doplňte správné údaje. 
Poměrný volební systém je spravedlivější, umožňuje zastoupení  
i menších politických stran. Probíhá zde pouze jedno kolo. Občané České 
republiky volí politickou stranu, s kterou sympatizují. Podle počtu získaných 
hlasů strana získává mandáty v Poslanecké sněmovně. Pokud vítězná strana 
nemá dostatek mandátů v Poslanecké sněmovně, nemusí mít dostatek hlasů 
pro prosazování svých cílů. Pokud prezident pověří vítěznou stranu sestavit 
vládu, nemusí být stabilní. 
 
6. Odpovězte na zadané otázky. 
 
a) Kdo má volební právo v České republice?  
- občan České republiky, který je svéprávný, kterému je minimálně 18 let 
nebo nejdéle 2. den voleb dosáhl věkové hranice 18 let 
 
b) Kdy se otevírají volební místnosti při volbách do Senátu? 
- v pátek ve 14.00 hod. 
- v sobotu v 8.00 hod. 
 
c) Jak prokazuje občan svoji totožnost při volbách do Poslanecké sněmovny 
a do Senátu? 
- průkazem totožnosti 
- voličským průkazem, pokud volič volí mimo své bydliště 
 
d) Jakým způsobem volič hlasuje do Poslanecké sněmovny? 
- volič zvolí jeden hlasovací lístek s jednou stranou, na kterém může 
označit kandidáty, kterým chce dát preferenční hlasy 
- ve volební místnosti po prokázání své totožnosti obdrží úřední obálku, 
odejde za plentu, vloží do obálky hlasovací lístek, který vhodí do volební 
schránky před volební komisí 
 
e) Může volič do Evropského parlamentu hlasovat v zastoupení? 
- každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné 
 
f) Za jakých podmínek a jakým způsobem volí volič do zastupitelstva kraje 
mimo volební místnost? 



- pokud je volič ze zdravotních důvodů upoután na lůžko, lze požádat 
volební komisi, aby přenosnou volební schránku přinesli členové volební 
komise přímo k voliči 
  
g) Pokud volič zjistí, že hlasovací lístky do zastupitelstva obce jsou poškozené, 
koho a kde může požádat o nové kompletní sady hlasovacích lístků? 
- o nové hlasovací lístky lze požádat volební komisi ve volební místnosti 
 
h) Jaké jsou znaky voleb? 
- volby jsou: 
- všeobecné 
- přímé 
- tajné 
- svobodné 
- rovné 
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