
Demokracie není samozřejmost. V demokratickém státě je právo volit jedním z nejdůležitějších 
lidských práv. Není tomu tak dávno, kdy někteří občané nemohli volit vůbec nebo kdy u nás volby 
byly jen formálním rituálem, který nemohl ve skutečnosti nic změnit. Dnes už naštěstí žijeme v jiné 
době, a volby jsou pro každého občana velkou příležitostí. Právo volit, které máme dnes,  
je výsadou, které si musíme vážit a bránit ji.
 
Odevzdáním hlasu dávám jako občan najevo, že mi záleží na tom, jakým směrem se moje země ubírá. 
Svým hlasem mohu projevit, co se mi nelíbí nebo co považuji za důležité. Volby mají zásadní vliv na 
náš život, na to, jakou vodu pijeme a zda je jí v krajině dostatek, jaké vzdělání se dostává našim dětem 
nebo jakou budeme mít zdravotní péči, když onemocníme. Volby tak mají vliv na každého z nás, ať už 
k nim chodíme nebo ne. Právě volbou svých zástupců bereme budoucnost do vlastních rukou.  
Volbou určujeme, jak bude naše společnost vypadat za rok, za dva, či za deset let. 
 
Naše volební právo je zakotveno v článku 21 Listiny základních práv a svobod a v dalších  
mezinárodních smlouvách. Všechny tyto dokumenty garantují občanům (a za určitých podmínek  
i cizincům žijícím na daném území) nejen možnost přijít k volební urně a hodit do ní svůj hlas.  
Ochrana volebního práva zahrnuje i právo volit na základě 

všeobecného (volit může každý bez rozdílu pohlaví, rasy, majetku atd.),

rovného (každý hlas by měl mít stejnou váhu),

přímého (volí přímo volič, volební právo nelze na nikoho převést)

tajného hlasování (voliče nelze spojit s jeho hlasem, nikdo voliče nesmí kontrolovat za plentou, 
ať už by šlo o člena volební komise nebo třeba manžela)

v pravidelných volbách (právo volit by bylo k ničemu, kdyby nebyly vypsány žádné volby). 

Stát a jeho představitelé by proto měli přistupovat k našim politickým právům s úctou.  
Pro případy, kdy pravidla volebního práva porušují, existují možnosti obrany  
(především přezkum voleb nezávislým soudem).

Čím víc lidí půjde volit, tím lépe.  
Pojďme využít šanci na podzim svým hlasem vyjádřit, na čem nám záleží.

Kde hledat další informace?
Internetový politický slovník http://www.politicky-slovnik.cz/volby/volebni-pravo/
Kniha Volby, demokracie, politické svobody: Marek Antoš, Jan Wintr (eds.),  
nakladatelství Leges, 2010

PROČ JE DŮLEŽITÉ PRÁVO VOLIT?
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