
Preferenční hlasy
Každý volič má právo použít čtyři preferenční hlasy. Pokud 
konkrétního kandidáta zakroužkuje nejméně pět procent voličů 
jeho strany v daném volebním obvodě, postupuje na první místo 
stranické kandidátky. Pokud je takových lidí na jedné kandidátce víc, jejich 
pořadí se stanoví podle počtu preferenčních hlasů.
Do roku 2010 mohli voliči využít dva kroužky, nyní už potřetí čtyři. Zároveň se 
snížilo nutné procento preferencí pro posunutí kandidáta ze sedmi na pět procent.

JaK KrOUŽKOVaT
1. Mám před sebou listinu s 36 kandidáty.
Mohu použít čtyři preferenční hlasy. 
2. Kandidátka mi vyhovuje, nechci na ní nic měnit. 
V tom případě nikoho nezakroužkuji a odevzdám listinu v podobě, jakou má.
3. Chci podpořit jen straníky, které osobně znám. Jsou na 7. a 10. místě. 
Stačí tedy zakroužkovat jen tato dvě jména, u ostatních platí původní 
pořadí. Pokud vaše favority označí i dostatečný počet dalších 
voličů, mohou přeskočit ostatní a dostat se do 
sněmovny.
4. Chci podpořit lídra kandidátky.
Zakroužkujte ho. Ani jedničky nemají své 
místo jisté. Jestli chcete, aby se lídr do 
sněmovny dostal a svou pozici uvnitř 
strany i navenek posílil, dejte mu 
preferenční hlas.
5. líbí se mi čelo kandidátky.
Zakroužkujte v tom případě první 
čtyři jména.
6. nechci, aby se někdo do 
sněmovny dostal. Mohu ho 
vyškrtnout?
Ne, to udělat nelze. Pokud ale například 
nechcete, aby postoupil kandidát na druhém 
místě, zakroužkujte uchazeče na prvním, třetím a čtvrtém 
pořadí, kteří tak mají šanci ho odsunout na nevolitelné místo. 
7. Co se stane, když zakroužkuji pět a více kandidátů?
Hlasovací lístek bude platný, ale vaše preferenční hlasy se nezapočítají.

KDO se 
ZÚčasTní 
VOleB
Do sněmovny se chce dostat přes 7500 
mužů a žen, o 1600 víc než v roce 2013. 
Jejich jména najdete na kandidátkách 
31 stran a hnutí. Na nich se ovšem 
objevují členové dalších 42 subjektů, 
nestraníků je víc než před třemi lety. 
O mandát usiluje 2155 žen, což je téměř 
o dvě procenta víc než v roce 2013.
Ve všech volebních krajích se o hlasy 
voličů uchází 21 z nich.
Plný počet kandidátů – 343 – nasadilo 
16 subjektů.

hlasOVaCí 
lísTKy
Voliči v ČR je měli dostat do schránek 
nejpozději v úterý 17. října. 

Kompletní sady budou k dispozici i ve 
volebních místnostech. 

VOlIčI 
V ZahranIčí
Tentokrát budou Češi pobývající v zahraničí 
a zapsaní ve zvláštních volebních seznamech na 
zastupitelských úřadech volit stejné kandidáty 
stran či hnutí jako voliči ve středočeském kraji. 
Tomuto kraji budou také připočteny výsledky 
voleb ze zahraničí. Letos se do seznamů zapsalo 
9000 Čechů, což je o 5000 méně než před 
čtyřmi lety. 

raDa na ZÁVĚr
Preferenční hlasy posilují možnost voličů vybrat si na stranické kandidátce lidi, které osobně znáte, 
věříte jim, nezklamali vás a jsou vám sympatičtí. Kroužkování z recese nebo vzteku se nevyplácí, 
poslancem se pak může stát i outsider, který nesplní vaše očekávání. 

KDO PŮJDe K UrnÁM
V Česku žije 8,9 milionu lidí nad 18 let. Z nich je 4,6 
milionu žen.

senioři tvoří necelou čtvrtinu, starobní důchody 
pobírá zhruba 1,9 milionu občanů.

Prvovoličů je na 400 tisíc.
Základní vzdělání má v Česku kolem 1,2 milionu 
dospělých. Vyučených je lehce přes tři miliony, maturantů 

je přibližně stejný počet. Vysokoškoláci tvoří 18 
procent případných voličů.
Zaměstnání má 5,2 milionu lidí nad 18 let. Úřady práce evidovaly na 

konci srpna 159 tisíc nezaměstnaných.

Volíme 200 poslanců do sněmovny

ZDROJ: DeNíK, ČSÚ, MV ČR             iLuSTRAce: SHuTTeRSTOcK

KDe se 
BUDOU 
KOnaT
Ve všech 14 volebních krajích.

největší jsou Praha  
a Moravskoslezský kraj 
(maximální počet  
kandidátů je 36)

nejmenší je Karlovarský kraj 
(maximální počet kandidátů je 14)

KDy se 
BUDOU 
KOnaT

V pátek 20. října
14.00–22.00 hodin

V sobotu 21. října
8.00–14.00 hodin


