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Informace pro volební strany 
volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 

 

Právní úprava 

 

 zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do ZO“) 

 vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“) 

 Rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022 Sb. o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí 
ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho 
městských částí 

23. září 2022 = 1. den voleb 

24. září 2022 = 2. den voleb 

 

Pasivní volební právo → právo být volen 
 

Členem zastupitelstva OBCE může být zvolen každý volič: 

- státní občan ČR, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu 

- státní občan jiného státu, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo 
povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv 
(pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států 
EU; takový státní občan může kandidovat, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů) 

u kterého není překážka ve výkonu volebního práva, a to: 

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
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Seznam členských států EU:  

1. Království Belgie 11. Republika Kypr 21. Republika Rakousko 

2. Republika Bulharsko 12. Litevská republika 22. Republika Rumunsko 

3. Česká republika 13. Lotyšská republika 23. Řecká republika 

4. Dánské království 14. Velkovévodství Lucemburské 24. Slovenská republika 

5. Republika Estonsko 15. Republika Maďarsko 25. Republika Slovinsko 

6. Republika Finsko 16 Republika Malta 26. Španělské království 

7. Francouzská republika 17. Spolková republika Německo 27. Království Švédsko 

8. Chorvatská republika 18. Království Nizozemsko  

9. Republika Irsko 19. Republika Polsko  

10. Italská republika 20. Republika Portugalsko  
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Neslučitelnost funkcí: 

Výkonu mandátu člena zastupitelstva obce brání neslučitelnost funkcí, která nastává zvolením (k 
němuž dle § 55/1 zák. o volbách do ZO dojde ukončením hlasování = ve 14:00 hod. 2. den voleb) a je 
upravena v  § 5 odst. 2 a 3 zák. o volbách do ZO: 

Bližší informace k „neslučitelnosti funkcí“ naleznete zde: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/neslucitelnost-funkci-u-zastupitelu-obci.aspx 

 

 

V případě neslučitelnosti funkcí, která nastane dnem zvolení členem zastupitelstva obce, příslušné 
zastupitelstvo podle §  55 odst. 6 zák. o volbách do ZO nevysloví zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale 
umožní takto zvolenému členu zastupitelstva obce, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon 
směřující ke skončení pracovního poměru.  

Pokud člen zastupitelstva obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi doklad o 
tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul  postupuje zastupitelstvo obce podle § 55 odst. 3 písm. c)  zák. 
o volbách do ZO - tj. zastupitelstvo obce vysloví zánik mandátu člena zastupitelstva obce z důvodu 
neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 zák. o volbách do ZO. 

Nevysloví-li zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zánik mandátu podle předchozího odstavce  ředitel 
krajského úřadu požádá podle § 55 odst. 4 zák. o volbách do ZO o svolání mimořádného zasedání 
zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu 
dosaženo  zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu. 

Usnesení zastupitelstva obce (vydané podle § 55 odst. 3 zák. o volbách do ZO) nebo rozhodnutí ředitele 
krajského úřadu (vydané podle § 55 odst. 4 zák. o volbách do ZO) o vyslovení zániku mandátu člena 
zastupitelstva obce z důvodu neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 zák. o volbách do ZO se podle  § 55 odst. 7  
zák. o volbách od ZO neprodleně zašle tomu, kdo je proti takovému usnesení nebo rozhodnutí oprávněn 
domáhat se ochrany u soudu podle § 59 odst. 3 zák. o volbách do ZO. Současně se toto usnesení nebo 

Funkce člena zastupitelstva je NESLUČITELNÁ S FUNKCÍ POUZE ZA PODMÍNKY, že 

obce, městyse, města 
 

 

vykonávanou zaměstnancem této 
obce, městyse, města, zařazeným 
do obecního nebo městského 
úřadu této obce nebo města 

zaměstnanec vykonává přímo 
státní správu vztahující se k 
územní působnosti příslušné 
obce, městyse, města 

 

nebo za podmínky, že 

 jde o zaměstnance jmenova-
ného  
 starostou,  
 hejtmanem  
 radou kraje, obce, města 

 

 

obce, městyse, města 
 

 

vykonávanou zaměstnancem 
zařazeným  do: 

-     pověřeného obecního úřadu    

-      krajského úřadu  

-      nebo finančního úřadu 
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rozhodnutí vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu. Za doručené se usnesení nebo rozhodnutí 
považuje sedmým dnem ode dne vyvěšení. 

Mandát člena zastupitelstva obce, jehož zánik vyslovilo zastupitelstvo obce, ředitel krajského úřadu zaniká 
dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle § 59 odst. 3 zák. o volbách do ZO, nebo dnem 
právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo takové usnesení nebo rozhodnutí zrušeno. 

Volební strany 

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat pouze VOLEBNÍ STRANY, jimiž 
jsou: 

1) registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla 
pozastavena (registrované Ministerstvem vnitra podle zák. č. 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění 
pozdějších předpisů; on-line rejstřík politických stran a hnutí je uveden na 
https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/ 

2)  koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž 
činnost nebyla pozastavena 

3) nezávislí kandidáti = samostatně kandidující jedinci – fyzické osoby, kteří 
(na rozdíl od politických stran nebo politických hnutí) nepodléhají žádné 
předchozí registraci podle zvl. zákona 

4)  sdružení nezávislých kandidátů = volná sdružení fyzických osob, které 
(na rozdíl od politických stran nebo politických hnutí) nepodléhají žádné 
předchozí registraci podle zvl. zákona 

5)  sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů = volná sdružení politických stran / politických hnutí a 
fyzických osob – nezávislých kandidátů, které (na rozdíl od politických 
stran nebo politických hnutí) nepodléhají žádné předchozí registraci podle 
zvl. zákona. 

*Sdružení politické strany či politického hnutí a sdružení nezávislých kandidátů volební zákon 
nejmenuje, takový typ volební strany tudíž ve volbách do zastupitelstev obcí kandidovat nemůže) 

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož 
zastupitelstva obce.  

Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do 
téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany.  

Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze jednu kandidátní 
listinu. 

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož 
zastupitelstva obce. 

Nezávislý kandidát (jakožto samostatný typ volební strany), případně kandidát kandidující na 
kandidátní listině volební strany typ sdružení nezávislých kandidátů nebo volební strany typ sdružení 
politických stran / politických hnutí a nezávislých kandidátů může být členem jakékoliv z 
registrovaných politických stran nebo politických hnutí. 
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Na kandidátní listině politické strany nebo politického hnutí mohou být uvedeni kandidáti, kteří jsou 
členy jiné politické strany nebo polického hnutí nebo jsou bez politické příslušnosti. Koalici 
politických stran nebo politických hnutí musí tvořit minimálně dvě politické strany či politická hnutí. 

Městský úřad Tišnov 
nám. Míru 111, Tišnov 

je souladu s ustanovením § 21, odst. 2 zák. o volbách do ZO, obecním úřadem, kterému se podávají 
kandidátní listiny volebních stran kandidujících v obcích správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Tišnov, je tzv.  REGISTRAČNÍM ÚŘADEM. 

 

Náležitosti kandidátní listiny: 

1) Název zastupitelstva obce 

 

2) Název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických 
stran a politických hnutí [název politických stran / politických hnutí nesmí být uveden 
zkratkou];  

TYP VOLEBNÍ STRANY NÁZEV VOLEBNÍ STRANY: 

 

Politická strana / Politické hnutí 

název musí odpovídat názvu příslušné politické 
strany / politického hnutí, pod nímž je 
zaregistrována(-o) u MV  

on-line rejstřík polit. stran a hnutí je uveden na: 
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx 

 
Koalice 

(např. koalice složená z polit. strany AAAA 
a polit. hnutí BBBB) 

název závisí na dohodě koaličních subjektů 

(např.: „Koalice, kterou má smysl volit“), 

ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou 
v ČR registrované politické strany / politického 
hnutí 

 
Nezávislý kandidát 

 

názvem by mělo být jméno(-a) a příjmení fyzické 
osoby (např.: Hans Weber);  

v rozporu se zákonem však není, pokud si zvolí jiný 
název (např.: Honza Weber)  

 
Sdružení nezávislých kandidátů 

název závisí na dohodě členů sdružení 

(např.:  Za obec krásnější), 

ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou 
v ČR registrované politické strany / polit. hnutí 
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Sdružení politických stran /  hnutí             

a nezávislých kandidátů 

(např. sdružení polit. strany AAA a 
nezávislých kandidátů) 

název závisí na dohodě kandidujících subjektů 
(např.: MY JSME TA PRAVÁ VOLBA!), 

ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou 
v ČR registrované politické strany / politického 
hnutí 

 

 
 Na hlasovacím lístku bude uveden jen NÁZEV volební strany a nikoliv TYP volební strany.  
 jde-li o volební stranou typ sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 

kandidátů  musí být v kandidátní listině a na hlasovacím lístku u každého kandidáta této 
volební strany uvedeno označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta 
navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta 

 jde-li o volební stranu typ koalice  musí být v kandidátní listině a na hlasovacím lístku u 
každého kandidáta této volební strany uvedeno označení polit. strany / polit. hnutí (člena 
koalice), které kandidáta navrhlo. 

 V případě volebních stran politická strana / politické hnutí musí být název zcela totožný 
s údaji uvedenými v on-line rejstříku MV http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-
stran/Default.aspx, přičemž musí být respektována velká / malá písmena, znamínka jako 
např. vykřičník(-y), uvozovky, tečky, podtržení textu. 

 Taktéž v názvech volebních stran typu koalice, sdružení nezávislých kandidátů a sdružení 
politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů, v jejichž případě je název plně 
na volbě dané volební strany, musí být při dalším volebním procesu respektována velká / 
malá písmena, znamínka např. vykřičník(-y), uvozovky, tečky, tak, jak uvedeno v kandidátní 
listině. Obrázky, symboly a jiné grafické prvky, případně podtržení názvu jsou nestandardní  a 
nebudou akceptovány registračním úřadem.  

 

Změna typu volební strany po podání kandidátní listiny, aniž by původní označení typu 
představovalo vadu, kterou je třeba odstranit, není možná.  

3) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na 
části  obec, kde jsou přihlášeni k  pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, 
jehož jsou členy (NE zkratkou), nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo 
politického hnutí nebo údaj "bez politické příslušnosti" 

 

Údaj o pohlaví se uvádí pouze v kandidátní listině, nikoliv na hlasovacím lístku.  

Všichni kandidáti pro volby do zastupitelstev obcí uvedou na kandidátní listině věk ke druhému 
dni voleb, tj. k 24.09.2022. 

Je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval, nebo které 
vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není 
povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem nebo zálibou či informací o jeho angažovanosti. 

Informaci o tom, zda se obec člení na části a případně na jaké (jejich názvy) lze vyhledat 
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/vyhledej.  
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4) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla  

V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce  může volební strana na 
kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do 
příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1/3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů.  

Počet členů zastupitelstva obce, 
který má být zvolen: 

Volební strana může na 
kandidátní listině uvést (+ 1/3): 

7 9 kandidátů 

6 8 kandidátů 

5 6 kandidátů 

V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na 
kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do 
příslušného zastupitelstva obce.  

5) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu (tj. přesnou a úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li 
volební stranou nezávislý kandidát, ten zmocněnce nemá.  

6) jde-li o koalici  název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo (ne 
zkratkou); 

Pokud by registračnímu úřadu byla podána kandidátní listina volební strany typu koalice 
(tvořená např. dvěma politickými stranami) a u všech kandidátů by bylo uvedeno, že jsou 
navrženi pouze jedním z účastníků koalice   pak taková kandidátní listina NENÍ v rozporu se 
zákonem.  

7) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů  označení 
politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo(ne zkratkou), nebo označení, 
že jde o nezávislého kandidáta; 

 

Podle výkladu Ministerstva vnitra (z března 2022) NENÍ v rozporu se zákonem, pokud na 
kandidátní listině sdružení politických stran / hnutí a nezávislých kandidátů 

- žádný z kandidátů není nevržen politickou stranou / hnutím (členem sdružení), ale všichni 
jsou označeni jako „nezávislý kandidát“ 

- žádný z kandidátů není označen jako „nezávislý kandidát“, ale všichni jsou navrženi politickou 
stranou / hnutím (členem sdružení) 

 

8) podpis zmocněnce volební strany 
 
u nezávislého kandidáta podpis kandidáta 
 
podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení  



 

 8 

politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů  jméno a příjmení, 
označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem 
organizační jednotky, je-li ustavena [on-line rejstřík politických stran a hnutí s uvedením osob 
oprávněných jednat (statutární orgán), případně s uvedením organizačních jednotek, jsou-li 
zřízeny (viz „Poznámka“) je uveden na http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-
stran/Default.aspx].  

 

Pokud v rejstříku politických stran a hnutí http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-
stran/Default.aspx u dané politické strany / hnutí je v „Poznámce“ uvedeno, že má zřízeny 
organizační jednotky (např. místní sdružení; oblastní sdružení; regionální sdružení apod.), pak 
kandidátní listinu volebních stran typu politická strana / hnutí; koalice; sdružení politické strany / 
hnutí a nezávislých kandidátů nemusí podepisovat statutární orgán politické strany / hnutí, ale 
stačí podpis osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky s uvedením jejího jména, 
příjmení a označení funkce. 

 

TYP volební strany: Na kandidátní listině musí být uveden PODPIS: 

 
Politická strana /  

Politické hnutí 

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH  (= statutární orgán)  

NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 
PS/PH,  je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 
osobou zmocněna 

 
Koalice 

 

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH, která je součástí 

koalice (= statutární orgán)  
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 
PS/PH, je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 
osobou zmocněna 

 osoby oprávněné jednat jménem každé další PS/PH, která je 
součástí koalice (= statutární orgán)  
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 
PS/PH, je-li ustavena   

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 
osobou zmocněna 

Nezávislý kandidát 

 
 nezávislého kandidáta 

Sdružení nezávislých 
kandidátů 

 zmocněnce  
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Sdružení politické strany / 

politického hnutí a 
nezávislých kandidátů 

 

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH, která(-é) je součástí 

sdružení (= statutární orgán)   
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 
PS/PH,  je-li ustavena   

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 
osobou zmocněna 

 PŘÍPADNĚ osoby oprávněné jednat jménem každé další 
PS/PH, která je součástí sdružení (= statutární orgán)   
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 
PS/PH, je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 
osobou zmocněna 

 

 

Zmocněnec 

Volební strany typ politická strana, politické hnutí, koalice, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení 
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce.  

Volební strana typ nezávislý kandidát zmocněnce NEMÁ.  

Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině.  

Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; 
zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.  

Náhradník zmocněnce (jakožto povinný údaj) uvedený v kandidátní listině  nastupuje na místo 
zmocněnce jen tehdy, je-li zmocněnec odvolán. V průběhu trvání funkce zmocněnce  (např. je-li 
zmocněnec např. na zahraniční dovolené) není náhradník zmocněnce oprávněn činit žádné úkony, 
k nimž je oprávněn zmocněnec. 

Zmocněncem, ani jeho náhradníkem NEMŮŽE BÝT:  

 osoba mladší 18 let,  
 osoba s omezenou svéprávností,  
 kandidát   ( 

 
 

Dle vyjádření Ministerstva vnitra nepřísluší registračnímu úřadu zkoumat osobu zmocněnce, kromě 
podmínky, zda je či není kandidátem uvedeným na kterékoliv kandidátní listině pro volby do téhož 
zastupitelstva. Zmocněnce si určuje každá volební strana sama. V rozporu se zákonem není, pokud 
zmocněnec volební strany je současně kandidátem jiné volební strany pro volby do téhož 
zastupitelstva. 
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Přílohy kandidátní listiny: 

 

Typ volební strany Povinné přílohy kandidátní listiny 

Politická strana / Politické hnutí  vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů 

Koalice  vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů 

Nezávislý kandidát 
 vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta 
 petice, podepsána potřebným počtem voličů 

podporující kandidaturu nezávislého kandidáta 

Sdružení nezávislých kandidátů 
 vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů 
 petice, podepsána potřebným počtem voličů 

podporující kandidaturu sdružení nezávislých 
kandidátů 

Sdružení politické strany / politického hnutí 
a nezávislých kandidátů  vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů 

 
Prohlášení kandidáta  
 
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta,  

 že souhlasí se svou kandidaturou,  
 že mu nejsou známy překážky volitelnosti // popř. tyto překážky pominou ke dni voleb do 

zastupitelstva obce a  
 že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož 

zastupitelstva obce.  
 

Na prohlášení kandidát dále uvede:   

 místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, příp. k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle  
§ 4 odst. 1 (přesná a úplná adresa místa trvalého pobytu nebo přechodného pobytu)  

 datum narození. 
 

Je-li kandidátovi známa překážka volitelnosti, která ke dni voleb pomine (typicky: v době podání 
kandidátní listiny není v obci, do jejíhož zastupitelstva kandiduje, přihlášen k trvalému nebo 
k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1)  musí tuto informaci v prohlášení 
kandidáta uvést („překážka .... (jaká)  pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce“) – blíže viz první 
odst. stanoviska Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-k-volbam-obce-trvaly-pobyt-
kandidata-a-nasledne-zvoleneho-clena-zastupitelstva-obce-v-souvislosti-s-volbami-do-zastupitelstev-obci.aspx: 
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Petice 
 
 
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, musí volební strana 
ke kandidátní listině přiložit PETICI podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.  

VOLIČEM, který je oprávněn podepsat i více petic pro volby do téhož zastupitelstva obce je: 

- státní občan ČR, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu 

- státní občan jiného státu, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo 
povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv 
(pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států 
EU; takový státní občan může petici podepsat, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů) 

 

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zák. o volbách do ZO; číslo vypočtené podle 
přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Podle ust. § 73 zák. o volbách do ZO je 
rozhodující stav obyvatel  k 1. lednu roku, v němž se konají volby.  

Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní REGISTRAČNÍ ÚŘAD na úřední desce nejpozději  85 dnů 
přede dnem voleb. 

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden:  

 název volební strany,  
 název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje,  
 a rok konání voleb  

 
V samotném obsahu petice musí být uvedeno: 

 jméno a příjmení  
 datum narození 
 místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o 

cizince  
 podpis 

 
Případné nedostatky petice zjištěné registračním úřadem může odstranit zmocněnec volební strany 
typ sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislý kandidát (je-li volební stranou), ovšem vyjma 
podpisu petenta, který nahradit nemůže. 
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Podávání kandidátních listin 

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 19.07.2022 do 16.00 hod  registračnímu úřadu.  

Je-li kandidátní listina doručována poštou  rozhodující je den (případně poslední den lhůty - hodina) 
jejího doručení, nikoliv jejího podání u provozovatele poštovních služeb.  

Pro přebírání kandidátních listin bude zřízeno speciální přebírací pracoviště se sídlem v budově 
Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346 (nad Poliklinikou) – 3. patro - zasedací místnost č. 407: 
 
Kandidátní listiny budou přebírány v těchto dnech a časech: 
 

 7.7. 8:00 ─ 11:30 a 12:30 ─ 14:00 

 8.7. 8:00 ─ 12:00         

  sobota 

  neděle 

11.7.  8:00 ─ 11:30 a 12:30 ─ 17:00 

 12.7. 8:00 ─ 11:30 a 12:30 ─ 14:00 

 13.7. 8:00 ─ 11:30 a 12:30 ─ 17:00 

 14.7. 8:00 ─ 11:30 a 12:30 ─ 14:00 

 15.7. 8:00 ─ 12:00         

  sobota 

  neděle 

 18.7. 8:00 ─ 11:30 a 12:30 ─ 17:00 

19.7. 8:00 ─ 11:30 a 12:30 ─ 16:00 

 
 

Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému 
kandidátovi. 

Volební strana může prostřednictvím zmocněnce ve lhůtě do pondělí 25.07.2022 do 16.00 hod 
provádět změny v podané kandidátní listině = může doplňovat další kandidáty, případně měnit jejich 
pořadí.  

Samozřejmě není vyloučeno ani vzdávání se kandidatury / odvolávání kandidátů podle § 24 zák. o 
volbách do ZO, které může takovým změnám v podané kandidátní předcházet.  

Odvolat kandidaturu kandidáta je oprávněn provést  zmocněnec pouze volebních stran typu politická 
strana / politické hnutí a koalice. 
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Zmocněnec volebních stran typu sdružení nezávislých kandidátů a sdružení polit. strany / hnutí a 
nezávislých kandidátů odvolávat kandidaturu kandidáta oprávněn NENÍ!  

Po 25.07.2022 již nelze doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich 
pořadí.  

Po uplynutí této lhůty mohou zmocněnci volebních stran typu politická strana / politické hnutí a 
koalice pouze odvolávat kandidaturu kandidátů podle § 24 odst. 2 zák. o volbách do ZO, případně 
kandidáti se mohou své kandidatury podle § 24 odst. 1 zák. o volbách do ZO vzdávat.  

 

Projednání kandidátních listin 

 

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 19.07.2022 – 25.07.2022 předložené kandidátní listiny. 

 

Tzn., že registrační úřad zkontroluje: 

a) zda kandidátní listina obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti (uvedené v § 22 odst. 1 
zák. o volbách do ZO); 

b) zda počet kandidátů uvedený v kandidátní listině nepřesahuje maximální počet kandidátů, které 
byla volební strana oprávněna uvést (§ 22 odst. 2 zák. o volbách do ZO) 

c) zda ke kandidátní listině jsou přiložena prohlášení všech kandidátů; zda obsahují předepsané 
náležitosti (§ 22 odst. 3 zák. o volbách do ZO); 

d) zda ke kandidátní listině volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů 
je připojena petice; zda obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti a nezbytný počet 
podpisů voličů (§ 21 odst. 4 zák. o volbách do ZO);  

e) zda identifikační údaje kandidátů, zmocněnců a jejich náhradníků uvedené v kandidátní listině a 
na prohlášení kandidátů jsou uvedeny správně; registrační úřad ověřuje správnost pouze těch 
údajů, které je schopen ověřit z úředních evidencí;  
 v kandidátní listině: jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk , část obce / nečlení-li se 

obec na části, pak název obce, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu  nebo 
přechodnému pobytu; jména a příjmení zmocněnců a jejich náhradníků s uvedením místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (volební strana typ nezávislý kandidát zmocněnce 
nemá) 

 v prohlášení kandidátů: jména a příjmení kandidátů, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu nebo přechodnému pobtu, datum narození. 

f) zda kandidátní listiny politických stran, politických hnutí, koalic nebo sdružení politických stran 
nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů jsou opatřeny jménem a příjmením, označením a 
funkcí a podpisem osoby oprávněná jednat jejich jménem, popř. jménem organizační jednotky, 
je-li ustanovena;  on-line rejstřík  http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx   

 

Registrační úřad tedy NEODPOVÍDÁ za správnost údajů zejm. o titulech, povolání kandidáta a jeho 
politické příslušnosti, neboť takové údaje není schopen z úředních evidencí ověřit.  
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Nemá-li kandidátní listina náležitosti podle § 22 zák. o volbách do ZO nebo obsahuje-li nesprávné 
údaje nebo není-li k ní připojena petice podle § 21 odst. 4 zák. o volbách do ZO, popřípadě petice 
neobsahuje potřebný počet podpisů  VYZVE registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce 
volební stranu nebo nezávislého kandidáta (nejpozději však 27.07.2022), aby závady odstranil do 
01.08.2022 do 16:00 hod.  

Ve stejné lhůtě tzn. do 01.08.2022 do 16:00 hod může vady na kandidátní listině odstranit 
zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu. 

 

Rozhodování o registraci kandidátních listin 
 

Zjistil-li registrační úřad závady kandidátní listiny, petice nebo prohlášení kandidáta písemně vyzve 
volební stranu prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta (jakožto volební stranu), aby 
ve stanovené lhůtě závady odstranil.  

 

Pokud volební strana ve stanovené lhůtě závady NEODSTRANÍ  rozhodne registrační úřad ve 
lhůtě do 06.08.2022 

O ŠKRTNUTÍ: 

a) kandidáta  na kandidátní  listině,  pokud  k ní  není přiloženo  prohlášení podle § 22 odst. 3 zák. o 
volbách do ZO nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné, 

b) kandidáta  v  případě,  že   je  uveden  na  více  kandidátních listinách,  a to  na kandidátní  listině, 
k  níž není připojeno prohlášení podle § 22  odst. 3 zák. o volbách do ZO; podepsal-li kandidát 
prohlášení u více  kandidátních  listin,  škrtne  jej  registrační úřad na všech kandidátních listinách, 

c) kandidátů,  kteří jsou  na kandidátních  listinách uvedeni  nad nejvyšší stanovený počet podle  
§ 22 odst. 2 zák. o volbách do ZO, 

d) kandidáta,  u něhož  nejsou uvedeny  údaje podle  § 22  odst. 1 písm. d),  g) a h) zák. o volbách do 
ZO, konkrétně: 
ad d)   jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li  se  obec  

na   části,  obec,  kde  jsou  přihlášeni k trvalému  pobytu nebo registrovanému 
přechodnému pobytu,  název  politické  strany  nebo politického hnutí,  jehož  jsou  členy,  
nebo  údaj,  že nejsou členy žádné politické  strany   nebo  politického  hnutí   (dále  jen  
"bez politické příslušnosti"), 

ad g)   jde-li  o  koalici,  název  politické  strany  nebo politického   hnutí, které kandidáta navrhlo, 

ad h) jde-li  o  sdružení  politických  stran  nebo politických hnutí a nezávislých   kandidátů,  
označení   polit.  strany  nebo polit. hnutí,  které kandidáta navrhlo,  nebo označení, že jde 
o nezávislého kandidáta, 

popřípadě  jsou-li tyto  údaje nesprávné  nebo  neúplné, nebo 

e) kandidáta,  který  nesplňuje  podmínky  volitelnosti  podle § 5 odst. 1 zák. o volbách do ZO 
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V důsledku tohoto rozhodnutí škrtnutý kandidát NEBUDE uveden na hlasovacím lístku a pořadové 
číslo na kandidátní listině (i na hlasovacím lístku) bude neobsazené. 

 

O REGISTRACI: 

 

kandidátní listiny splňující náležitosti podle zák. o volbách do ZO 

 
 

O ODMÍTNUTÍ: 

kandidátní listiny, jestliže:   

a) není-li  podána podle § 21 zák. o volbách do ZO (zejm. není podána volební stranou; 
byla podána po lhůtě; volební strana typ SNK / NK nepřiložila petici nebo petice 
neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo potřebný počet petentů) nebo  

b) neobsahuje-li náležitosti podle § 22 zák. o volbách do ZO 

a nápravy  nebylo  dosaženo  odstraněním vad zmocněncem nebo škrtnutím kandidáta podle  § 
23 odst. 1 a 2 zák. o volbách do ZO.  

 

V případě, že politická strana nebo politické hnutí je součástí více volebních  stran pro volby  do 
téhož zastupitelstva  obce, odmítne   registrační   úřad   tu   kandidátní  listinu,  která 
neobsahuje   náležitosti  podle  §  22   odst.  1   písm.  i) zák. o volbách do ZO, obsahují-li   tyto  
náležitosti   všechny  kandidátní  listiny, odmítne všechny. 

 

Registrační    úřad   neprodleně    vyhotoví   ROZHODNUTÍ o registraci,  o  odmítnutí  kandidátní  
listiny  nebo  o škrtnutí kandidáta na kandidátní  listině a zašle je tomu,  kdo je oprávněn domáhat se  
ochrany u soudu  proti tomuto rozhodnutí.  Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce 
registračního úřadu  a vyznačí se na  něm den  vyvěšení. 

 Za  doručené se  rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.  

 

ROZHODNUTÍ o  registraci, o odmítnutí  kandidátní listiny nebo  o škrtnutí  kandidáta na  kandidátní 
listině  musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení.  

 

 Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení  právního předpisu, podle 
něhož bylo rozhodnuto.   

 V   odůvodnění  se  uvede,   které  skutečnosti  byly podkladem  pro   rozhodnutí.  
Odůvodnění  není   třeba  v  případě rozhodnutí   o   provedení   registrace.    

 V  písemném  vyhotovení rozhodnutí  se  uvede  registrační  úřad,  který rozhodnutí 
vydal, a datum  vydání rozhodnutí.   
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 Rozhodnutí musí  být opatřené úředním razítkem a podpisem s uvedením  jména a 
příjmení zaměstnance obce - držitele osvědčení o ověření odborné způsobilosti na 
úseku voleb, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu. 

 

Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. 

 

Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní  listině  nebo  proti  provedení  
registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu  pro volby do 
zastupitelstva obce, a u  škrtnutí kandidáta  i tento  kandidát do  2 pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí  domáhat  ochrany  u  Krajského soudu Brno podle zvláštního právního předpisu. 

 

 

Podle ust. § 89 odst. 5 soudního řádu správního soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů 
poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat. Na  základě  rozhodnutí  soudu  podle 
zvláštního právního předpisu  provede  registrační  úřad  zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě 
stanovené pro registraci, nejpozději však do 03.09.2022.  

Proti  tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek. 

 

POZOR! Pokud nedosáhne souhrnný počet kandidátů uvedených na všech registrovaných  
kandidátních listinách  nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který má  být volen, 
popřípadě    je menší než 5    volby se v této obci NEKONAJÍ !!!  do 30 dnů po uveřejnění 
celkových  výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí ministr vnitra vyhlásí podle § 
54 odst. 3 zák. o volbách do ZO dodatečné volby.  

 

 

Poskytování informací o kandidátech 
 
Stanovisko Ministerstva vnitra:  
 
Poskytování informací o kandidátech 

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2006 - Nahlížení do kandidátních listin a 
poskytování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev, které je zveřejněno na jeho 
internetových stránkách https://www.uoou.cz/ v sekci "Názory úřadu": 
 
Volební orgán, který registruje kandidátní listiny / přihlášky k registraci (dále jen „registrační úřad“), 
může poskytovat informaci o tom, které osoby ve volbách kandidují, i bez jejich předchozího 
souhlasu od okamžiku rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k registraci 
nebo od okamžiku rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. 
 
Možnost poskytnutí takových informací se opírá zejména o to, že registrační úřad akceptoval tímto 
rozhodnutím vůli kandidáta kandidovat a o povinnost registračního úřadu vyvěsit současně 
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rozhodnutí o této skutečnosti na své úřední desce. Rozsah osobních údajů o kandidátech by měl 
odpovídat údajům, které budou následně uvedeny na hlasovacím lístku. 
 
 
Pro dobu před rozhodnutím o registraci či odmítnutí kandidátní listiny / přihlášky k registraci nebo 
před rozhodnutím o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině platí, že osobní údaje o kandidátech 
mohou poskytovat pouze politické strany, politická hnutí a sami kandidáti.  
 
 

 

 Vzdání se a odvolání kandidatury 

 

Kandidát se  může do 48 hodin  před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. 

 

Ačkoliv své zmocněnce mají volební strany typu politická strana; politické hnutí; koalice; sdružení 
politických stran politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů; a sdružení 
nezávislých kandidátů - ust. § 24 odst. 2 zák. o volbách do ZO stanoví, že k písemnému odvolání 
kandidatury kandidáta zmocněncem může dojít POUZE u  kandidátních  listin  podaných  
politickými  stranami, politickými hnutími  nebo jejich koalicemi. 

 

Prohlášení o vzdání se / odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno  doručit 
příslušnému registračnímu úřadu. Není vyloučeno, aby takové prohlášení bylo pořízeno registračním 
úřadem za přítomnosti kandidáta / zmocněnce polit. stany / polit. hnutí nebo koalice, který jej 
podepíše. 

 

A) Bylo-li prohlášení o vzdání  se kandidatury nebo odvolání kandidáta  učiněno  PŘED  
REGISTRACÍ  kandidátní listiny  kandidát  NEBUDE  uveden  na  hlasovacím  lístku; registrační 
úřad změní  označení pořadí  kandidátů na  kandidátní listině posunutím číselné řady. 

B) Bylo-li prohlášení o vzdání  se kandidatury nebo odvolání kandidáta  učiněno  PO  REGISTRACI  
kandidátní  listiny  zůstávají údaje  o kandidátu  na  kandidátní  listině,       (a tedy i na 
hlasovacích lístcích, byť např. dosud nebyl zahájen jejich tisk) avšak  při zjišťování výsledku  
voleb  do  zastupitelstva  obce  se  k  hlasům  pro  něj odevzdaným  nepřihlíží;  zároveň  se  
snižuje  počet  kandidátů příslušné  volební strany  (§ 45  odst. 1  a 4). 

 

Registrační úřad zajistí  zveřejnění prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury kandidáta 
(jeho fotokopii)  ve všech  volebních místnostech na území obce,  pokud je obdrží do  48 hodin před 
zahájením  voleb do zastupitelstva obce.  
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Losování čísel 
 

Po  ukončení registrace kandidátních listin  registrační úřad  vylosuje  čísla  pro   označení  pořadí  
volebních stran na  hlasovacím lístku  pro volby  do zastupitelstva  příslušné  obce. Do  losování  se  
nezahrnují volební strany, jejichž  kandidátní listina nebyla zaregistrována. 

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku provádí zaměstnanec registračního úřadu, který 
má osvědčení podle zvláštního právního předpisu a to tak, že do  losovacího osudí  se vloží  tolik 
celých  čísel v nepřerušené vzestupné řadě  počínaje číslem 1,  kolik kandidátních listin  pro volby do 
zastupitelstva příslušné obce bylo zaregistrováno.  

 

Hlasovací lístky 
 

Po registraci kandidátních listin a po vylosování  čísel  pro   označení  pořadí  volebních stran na  
hlasovacím lístku  zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků, a to prostřednictvím obchodní firmy 
vybrané Ministerstvem vnitra, k čemuž jí poskytne potřebné podklady. 

 

NÁLEŽITOSTI HLASOVACÍHO LÍSTKU:  

 

Oproti např. volbám do zastupitelstev krajů (kdy každé zaregistrované politické straně, politickému 
hnutí nebo koalici je tištěn samostatný hlasovací lístek), jsou při volbách do zastupitelstva obce  
všechny zaregistrované volební strany a jejich kandidáti uvedeni na jednom (společném) hlasovacím 
lístku. 

 

Podle ustanovení § 25 odst. 4 zák. o volbách do ZO se hlasovací lístky s formátem A4 a větším tisknou 
oboustranně. Je-li hlasovací lístek vytištěn oboustranně, uvede se na konci každé strany text 
„Pokračování na druhé straně“. Pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech 
musí být použito stejných druhů a velikostí písma a pro hlasovací lístky použito papíru téže barvy, 
jakosti a rozměrů. 

 

V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden  

 název obce a  
 počet členů zastupitelstva, který má být zvolen  

 

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném 
volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; 
není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pořadí volebních 
stran stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt pro registraci kandidátních listin. Každý sloupec 
je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany.  

V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti.  
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U každého kandidáta se uvede jeho:  

a) jméno, příjmení,  

b) věk,  

c) povolání,  

d) část obce, nebo nečlení-li se obec na části, pak název obce, ve které je kandidát přihlášen k 
trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu, jde-li o cizince  

e) název politické strany nebo politického hnutí, jejímž je kandidát členem, popř. údaj o tom, že je 
bez politické příslušnosti;  

f) je-li volební stranou sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, 
uvede se navíc i označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo nebo 
označení, že jde o nezávislého kandidáta.  

g) je-li volební stranou koalice politických stran a politických hnutí, uvede se navíc označení 
politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo. 

 

Před jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo kandidáta označené arabskou číslicí.  
 

 

Registrační úřad odpovídá za správnost údajů uvedených v hlasovacím lístku, které musí odpovídat 
zaregistrovaným údajům z kandidátních listin.  

 

Poté, kdy bude hlasovací lístek připraven k vytištění (registrační úřad vyzve zmocněnce volebních 
stran / nezávislého kandidáta (je-li volební stranou) k uplatnění práva (nikoliv povinnosti) - ověřit 
správnost údajů o volební straně na návrhu hlasovacího lístku, přičemž pro uplatnění tohoto práva 
je stanovena lhůta do dvou pracovních dnů po výzvě registračního úřadu.  

  

V případě následného zjištění zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům 
(oproti stavu zaregistrované kandidátní listiny) se hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad 
zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území obce s 
uvedením správného údaje. 

Povinností každého starosty je, aby vytištěný  hlasovací lístek pro volby do příslušného zastupitelstva 
byl dodán všem voličům obce nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým 
volebním komisím.  
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Volební kampaň 

Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli.   

Starosta může  vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem 
voleb do zastupitelstev obcí. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti 
kandidujících volebních stran.  

Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je 
umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí (odpovídá předseda okrskové volební 
komise, nikoliv starosta).  

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování, tj. od 20.09. 2022 
do 24.09.2022 - 14:00hod, nelze zveřejňovat předvolební a volební průzkumy.  

 

Okrsková volební komise (OkVK) 

Podle § 15 písm. d) zák. o volbách do ZO starosta stanovuje (s přihlédnutím k počtu voličů ve 
volebním okrsku) ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů 
okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6 (včetně zapisovatele), s výjimkou 
volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná (včetně 
zapisovatele). 

 

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, 
může delegovat nejpozději do 24.08.2022 do 16.00 hod 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební 
komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.  

Členem OkVK může být: 

  

a) státní občan ČR,  který je přihlášen k trvalému pobytu v kterékoliv obci na území ČR  nebo 
státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. dle "Přístupové smlouvy" státní 
občané členských zemí EU),  který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu  v 
kterékoliv obci na území ČR (a to i když podle ust. § 28 odst. 1 zák. o volbách do ZO nepožádal o 
zápis do dodatku stálého seznamu voličů) a 

b) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 

c) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. výkon trestu odnětí svobody, omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu, služba vojáka z povolání/nebo v záloze v zahraničí), a 

d) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise 
vytvořena. 
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Delegování členů a náhradníků se provádí tak, že se jejich seznam  

a) osobně doručí starostovi 

b) zašle starostovi, a to v listinné nebo elektronické podobě 

SEZNAM delegovaných členů a náhradníků musí obsahovat:  

a) jméno a příjmení,  

b) datum narození,   

c) adresu místa trvalého pobytu nebo přechodného 
pobytu, jde-li o cizince  

 

        

            

d) jméno a příjmení zmocněnce volební strany; popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k 
tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu 
přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení,  

e) podpis zmocněnce volební strany // nezávislého kandidáta (je-li volební stranou); popř. osoby, 
která byla k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena. 

 

SEZNAM delegovaných členů a náhradníků může obsahovat:  

 telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popř. 
náhradníka  

 údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci 
zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta 

 

 

Není-li delegací volebních stran dosaženo nejnižšího starostou stanoveného počtu členů okrskové 
volební komise  jmenuje  před prvním zasedáním OkVK členy na neobsazená místa starosta  

Členství v okrskové volební komisi VZNIKÁ  

složením slibu znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a 
budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.".  

Slib skládá delegovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá 
své funkce. 

Členství v okrskové volební komisi ZANIKÁ: 

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise, 
b) úmrtím, 
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, 
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové 

volební komise tím, kdo jej delegoval nebo jmenoval, 
e) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost 

trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.  


