volební místnost. Volební komise by v tom
případě měla zajistit tajnost provedení vaší
volby, například přenosnou plentou.
Může jít někdo se mnou za plentu, když
potřebuji podporu při volbě?
ANO. Máte právo na asistenci. Asistenta si
můžete vybrat. Musí to být jiný volič, to
znamená dospělý člověk, který má také právo
volit. Nemůže to být nikdo z volební komise.
Může mě někdo pomoct s kroužkováním na
volebním lístku a s vložením lístku do
obálky?
ANO. Asistent Vám může pomoct se složením
volebního lístku do obálky. Asistent Vám také
může pomoct s kroužkováním, jestli máte
potíže se čtením a psaním. Musíte mu ale říci,
koho má za Vás kroužkovat.
Může mě někdo pomoct s vložením obálky
do urny?
ANO. Asistent může pro Vás vhodit obálku do
urny.

Manuál k volbám
pro lidi s postižením
v duševní oblasti

ve spolupráci s

za podpory

Mám opatrovníka. Mám omezení
svéprávnosti. Nevím, zda mám právo volit.
Jak to ověřit?
Musíte zkontrolovat obsah rozsudku (to je to
soudní rozhodnutí, které popisuje v čem je
člověk omezen). Pokud není v jeho výrokové
části (číslované body na začátku) výslovně
uvedeno, že soud omezuje právo volit, pak
můžete volit. Úvaha o omezení volebního práva,
obsažená v odůvodnění rozsudku, k omezení
volebního práva nestačí.

Nedostal jsem volební lístky doma. Je to
problém?
NE. Ve volební místnosti jsou volební lístky
k dispozici.

Nevím, zda jsem správně uvedený v seznamu
voličů (bez překážky k volebnímu úkonu)?
Obraťte se na obecní úřad – nejlépe osobně
s občanským průkazem a požádejte, aby
zkontrolovali, zda jste uvedený v seznamu voličů
bez překážky k volebnímu úkonu. Jestliže je
v seznamu překážka uvedena, obec by ji měla
ze seznamu voličů vymazat. Musíte jim ukázat
soudní rozhodnutí (rozsudek) s kterého je
zřejmé, že nejste omezeni ve výkonu volebního
práva.

Jsem na vozíku. Kde můžu volit, když moje
volební místnost není bezbariérovou?
Můžete si vyřídit voličský průkaz a volit jinde, kde
je bezbariérový přístup. Anebo můžete ve dnech
voleb požádat příslušnou volební komisi o to, aby
Vám umožnila hlasovat mimo volební místnost.
V tom případě volební komise vyšle dva své
členy s přenosnou volební schránkou k vám
domů. Lze také požádat členy volební komise,
aby přinesli přenosnou urnu do přízemí nebo na
jiné přístupné místo v objektu, kde se nachází

Nejsem doma (kde mám trvalé bydliště) den
voleb. Mužů volit jinde?
ANO. Stačí požádat o vydání voličského průkazu
na obecním úřadě, kde máte trvalé bydliště:
Můžete pak volit v jakékoliv volební místnosti. Je
ale třeba zažádat o voličský průkaz s předstihem.

