
Evropské volby 2019 
 
Volby do Evropského parlamentu budou v České republice  
v pátek 24. května a v  sobotu 25. května 2019. 
 
Budeme volit lidi,  
kteří za Českou republiku budou mluvit v Evropské unii. 
Těmto lidem říkáme “europoslanci”. 
Evropské volby jsou jednou za pět let. 
Evropská unie je skupina států v Evropě,  
které se dohodly na spolupráci. 
 
 
V Evropě je mnoho lidí s postižením.  
Mnozí se zúčastní Evropských voleb. 
Kandidáti jsou ti lidé, kteří chtějí být zvoleni. 
 
 
Můžete volit kandidáty, kteří se snaží o tyto věci: 
- Aby každý mohl volit a kandidovat ve volbách. 
- Aby mezinárodní zákony o právech lidí s postižením platily 

ve všech státech. 
- Aby Evropa věděla, jak pomáhat lidem s postižením. 
- Aby lidé s postižením mohli říkat svůj názor a ostatní je 

poslouchali. 
- Aby vzdělání bylo pro všechny. 
- Aby lidé s postižením mohli pracovat. 
- Aby Evropa bojovala proti chudobě lidí s postižením. 
- Aby lidé s postižením patřili do společnosti a mohli rozhodovat 

o svých věcech. 
- Aby všechna místa, úřady a informace byly přístupné všem lidem 

s postižením. 
 
 
 
 
 



Co je to Evropský parlament? 
Evropský parlament rozhoduje o zákonech, které platí pro všechny 
státy Evropské unie. 
Evropský parlament projednává zákony o těchto věcech: 


 Lidská práva 
 Vzdělání a příprava na zaměstnání
 Zaměstnání v zahraničí 
 Ochrana životního prostředí 
 Kultura 
 Ochrana zdraví 
 Právo na kvalitní jídlo a ostatní věci pro všechny 
 Výzkum ve vědě 

 
 
Evropský parlament také rozhoduje o tom, za co Evropská unie utrácí 
peníze. 
Evropské zákony platí pro všechny státy Evropské unie.  
Tyto zákony mají přednost před zákony v naší zemi. 
V Evropském parlamentu má každá země své zástupce. 
 

 
Co jsou to volby? 
Volby jsou, když si lidé sami zvolí, kdo je bude zastupovat. 
Například můžete volit určitého člověka,  
protože souhlasíte s jeho názory. 
Nebo člověka z určité politické strany,  
protože souhlasíte s názory té strany. 
Můžete také zvolit člověka, který pomáhá lidem s postižením. 
 
 
Kdo může volit? 
Můžete volit, pokud je Vám 18 let a více. 
Nikdo Vám nemůže nařizovat, koho máte volit. 
Někteří lidé s mentálním postižením v České republice nemohou 
volit, protože jsou omezeni ve svéprávnosti. 
 
 
 



Jak volit? 
V den voleb půjdete volit do volební místnosti. 
Kde je Vaše volební místnost, se dozvíte na obecním úřadě nebo 
na úřadě městské části, kde bydlíte.  
Nezapomeňte si s sebou vzít volební lístky a občanský průkaz. 
Volební lístky dostanete domů do schránky nejpozději tři dny 
před volbami. 
Ve volební místnosti předložíte občanský průkaz. 
Dostanete obálku a odejdete za závěs. 
 
Na volebním lístku můžete zaškrtnout jednoho nebo dva kandidáty, 
pokud si nějaké vyberete. 
Nemusíte ale zaškrtnout žádného konkrétního člověka. 
Pokud nemůžete číst nebo psát, může Vám pomoci asistent nebo 
někdo z rodiny. 
 
Pouze jeden volební lístek vložíte do obálky. 
Pak vyjdete a vhodíte obálku do připravené krabice s otvorem. 
Říkáme jí volební urna. 
Nezapomeňte, že Váš hlas je tajný. 
Nikdo nemusí vědět, koho jste volili. 
Nikdo Vám nesmí přikazovat, koho máte volit. 
 
Někdy se stane, že lidé nemohou jít volit do volební místnosti, 
protože jsou nemocní. 
V tom případě lze zařídit, aby člověk mohl volit doma. 
Zeptejte se svého asistenta nebo člena rodiny, co máte udělat, 
pokud potřebujete volit doma. 
 
 
Co bude následovat po volbách? 
Poté, co volby skončí, budou všechny hlasy spočítány. 
Volby vyhrají ti kandidáti, kteří dostanou od lidí nejvíce hlasů. 
Sčítání volebních hlasů můžete sledovat v televizi nebo na internetu. 
Kdo vyhrál volby, se dozvíte z televize, novin, rádia nebo internetu. 
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