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INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM  

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

 

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. září 2022. 

 

PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

 

 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách“). 

 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. 

 

 

VOLEBNÍ STRANY 

 
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, taxativně 

vymezuje § 20 zákona o volbách. Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou 

podávat VOLEBNÍ STRANY, jimiž mohou být: 

 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 ). 

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

(koalici politických stran nebo politických hnutí musí tvořit minimálně dvě politické strany či 
politická hnutí registrované u Ministerstva vnitra); 

 nezávislí kandidáti – samostatně kandidující jedinci – fyzické osoby, kteří nepodléhají žádné 

předchozí registraci podle zvl. zákona; 

 sdružení nezávislých kandidátů – volná sdružení fyzických osob, která nepodléhají žádné 

registraci podle zvláštního zákona; 

 sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů – volná sdružení 

politických stran/ politických hnutí a fyzických osob – nezávislých kandidátů, kteří nepodléhají 

žádné předchozí registraci podle zvl. zákona. 

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. 

 

 

https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran
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KANDIDÁTI 

 
Členem zastupitelstva obce může být zvolen:  

 každý volič, tj: 

- státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a má v obci trvalý 

pobyt 

- státní občan jiného státu  - pouze státní občan jiného členského státu EU, který druhý den 

voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je držitelem potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení 

k trvalému pobytu v této obci, 

 

➢ a zároveň 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. 

 

Výkonu mandátu člena zastupitelstva obce (nikoliv jeho kandidatuře) brání tzv. neslučitelnost 

funkcí, která nastává až případným ZVOLENÍM (k němuž dle § 55/1 zákona o volbách dojde 

ukončením hlasování, tj. ve 14:00 hod. 2. den voleb) a je upravena v § 5 odst. 2 a 3 zákona o 

volbách. 

 

 

KANDIDÁTNÍ LISTINA 

 
Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny je uveden 

ve vyhlášce jako vzor č.6. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona o volbách. 

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím 

svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto 

označena na kandidátní listině; nemůže jim být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou 

svéprávností nebo kandidát téže volební strany, pro níž vykonává funkci zmocněnce. Úkony 

zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; 

zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona o 

volbách). 

 

Náležitosti kandidátní listiny 

Kandidátní listina obsahuje: 

a) název zastupitelstva obce, 

b) název volební strany  

➢ název politických stran/ hnutí nesmí být uveden zkratkou, musí být zcela totožný s údaji 
uvedenými v on-line rejstříku MV http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran, 
přičemž musí být respektována velká/malá písmena, znaménka jako např. vykřičníky, 
uvozovky, tečky, podtržení textu apod.;  

➢ v názvu nelze užít nestandardní znaménka (např. ☺)! 

c) označení, o jaký typ volební strany jde (viz výše „Volební strany“ 1 - 5), s uvedením názvu 

politických stran a politických hnutí (název viz výše) 

➢ na hlasovacím lístku bude uveden jen NÁZEV volební strany, nikoliv typ volební strany. 

d) jména a příjmení kandidátů,  

✓ pohlaví (muž/žena),  
✓ jejich věk ke druhému dni voleb,  

✓ povolání (označení povolání by mělo voliči sdělovat, co je jeho základním či 
nejvýznamnějším zdrojem obživy, jaká činnost určuje jeho sociální status; nemělo by se 

http://www.mvcr.cz/soubor/vzor-6-doc.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran
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jednat o činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem nebo 
zálibou či informací o jeho angažovanosti),  

✓ část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

✓ název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy (ne zkratkou!), nebo údaj 

"bez politické příslušnosti", 

e) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla (zastupitelstvem obce 
stanovený počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen pro další funkční období);  

➢ V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na 

kandidátní listině (KL) uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do 

příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo 

dolů (voleno 7  na KL max. 9, voleno 6  na KL max. 8, voleno 5 na KL max. 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.  

f) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu (tj. úplné a přesné adresy místa trvalého pobytu podle OP), není-

li volební stranou nezávislý kandidát, 

➢ zmocněncem ani jeho náhradníkem NEMŮŽE BÝT: osoba mladší 18 let, osoba s 
omezenou svéprávností, kandidát téže volební strany, pro níž vykonává funkci 
zmocněnce;  

➢ náhradník zmocněnce nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, je-li zmocněnec 
odvolán; není oprávněn činit úkony zmocněnce, je-li zmocněnec např. na dovolené; 

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

h) 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, 

➢ NENÍ přípustné, aby volební strana na kandidátní listině uvedla jako typ volební strany 
„sdružení politické strany a nezávislých kandidátů“, pokud na kandidátní listině není 
uveden žádný nezávislý kandidát. 

➢ JE přípustné, aby volební strana typu „sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů“ podala kandidátní listinu, na které jsou všichni kandidáti označeni jako 
nezávislí kandidáti 

i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li 

kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení 

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  

➢ uvede se jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem 
všech politických stran/ hnutí, která jsou součástí koalice/ sdružení; 

➢ on-line rejstřík politických stran a hnutí s uvedením osob oprávněných jednat (statutární 
orgán), případně s uvedením organizačních jednotek, jsou-li zřízeny, je uveden na 
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran .  

 

VZORY KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO JEDNOTLIVÉ TYPY VOLEBNÍCH STRAN JSOU UVEDENY 
V PŘÍLOZE (vzory 1a – 1e) 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran
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Přílohy kandidátní listiny 

 
Prohlášení kandidáta 

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

souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě 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 uvede 

místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, (tj. úplnou a přesnou adresu dle údaje v OP) a datum 

narození (§ 22 odst. 3 zákona o volbách). Vzor prohlášení kandidáta je k dispozici v příloze č. 1 

vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6 . 

VZOR PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA JE UVEDEN V PŘÍLOZE (vzor 3). 
 

 

Petice 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 

21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími 

kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona s tím, že 

potřebný počet podpisů voličů je stanoven ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, 

v němž se konají volby. Požadovaný počet podpisů uveřejňuje nejpozději 85 dnů přede dnem 

voleb na úřední desce registrační úřad. Kdo je voličem je uvedeno v § 4 odst. 1 a 2 zákona o 

volbách. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn. že musí být splněna také podmínka 

trvalého pobytu voliče v obci (občané ČR), resp. evidovaného přechodného pobytu v obci (občané 

členských států EU). Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození 

a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesná a úplná adresa dle údaje v OP), jinak tento 

hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů 

samých. 

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 (tzn. „r. 2022“), neboť podpisy na petici je možno „sbírat“ i před 

vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí 2022 prezidentem republiky  

 

VZOR PETICE NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA NEBO SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ JE UVEDEN 
V PŘÍLOZE (vzor 2). 
 

 

Typ volební strany Povinné přílohy kandidátní listiny 

 registrovaná politická strana nebo politické 

hnutí 

 vlastnoručně podepsaná prohlášení 

kandidátů 

 koalice registrovaných politických stran a 

politických hnutí 

 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 politických stran nebo politických 

hnutí a nezávislých kandidátů 

 vlastnoručně podepsaná prohlášení 

kandidátů 
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Podávání kandidátních listin 

 

Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách kandidátní listinu a všechny její přílohy 

nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu. 

V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí 

tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit, ani 

prominout jejich zmeškání. 

Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou 

zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 

odst. 3 zákona o volbách). Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu zveřejní 

pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. 

Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému 

kandidátovi. 

 

Posouzení a registrace kandidátních listin 

 

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, zda kandidátní listina 

obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak nebylo, 

bude volební strana registračním úřadem dle § 23 odst. 1 zákona o volbách ve lhůtě nejpozději 

58 dnů přede dnem voleb vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb 

nedostatky odstranila prostřednictvím svého zmocněnce. 

Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě 48 dní přede dnem 

voleb o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 2 zákona o volbách), o odmítnutí 

kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. b) zákona o volbách), nebo, pokud kandidátní listina splňuje 

náležitosti podle zákona o volbách, o registraci kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. a) zákona o 

volbách). 

Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení 

registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí 

kandidáta, i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené 

se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) 

ochrany u příslušného krajského soudu. 

 

Právo zmocněnce doplňovat do podané kandidátní listiny další kandidáty, případně měnit 

jejich pořadí 

 

Volební strana může prostřednictvím zmocněnce ve lhůtě do 16:00 hod. 60. dne přede dnem 

voleb doplňovat další kandidáty, případně měnit jejich pořadí. 
 

 

Vzdání se a odvolání kandidatury 

 

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

registračnímu úřadu. 

K písemnému odvolání kandidatury kandidáta zmocněncem může dojít do 48 hodin před 

zahájením voleb pouze u kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími 

nebo jejich koalicemi (ust. § 24 odst. 2 zák. o volbách);  

➢ zmocněnec volebních stran typu sdružení nezávislých kandidátů a sdružení polit. strany/ 
hnutí a nezávislých kandidátů odvolávat kandidaturu kandidáta oprávněn není!  

VZORY VZDÁNÍ SE KANDIDATURY A ODVOLÁNÍ KANDIDÁTA JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE (vzor 4 a 5). 
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CHRONOLOGICKÉ SHRNUTÍ 

• do 19.07.2022 do 16.00 hodin (út) (66 dnů přede dnem voleb) - podání kandidátní listiny 

registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách) 

• od 19.07.2022 (út) do 25.07.2022 do 16.00 hod (po) (66-60 dnů přede dnem voleb) - možnost 

doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona 

o volbách) 

• do 01.08.2022 do 16.00 hod (po) (53 dnů přede dnem voleb) – odstranění závad na 

kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách), pokud toto přichází v úvahu 

• do 06.08.2022 (so) – registrační úřad vydá rozhodnutí o registraci, odmítnutí kandidátní 

listiny, příp. o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině; rozhodnutí je doručeno třetím dnem ode 

dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu (§ 23 odst. 2 a 3 zákona o volbách) 

• do 24.08.2022 do 16.00 hod (st) (30 dnů přede dnem voleb) - delegování zástupců do 

okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona o volbách) 

• do 21.09.2022 do 14.00 hod (st) (48 hodin před zahájením voleb) – možnost kandidátů vzdát se 

písemně své kandidatury, možnost zmocněnce písemně odvolat kandidaturu kandidáta (§ 24 

zákona o volbách) 

• 23.09.2022 od 14.00 hod do 22.00 hod (pá)   a   24.09.2022 od 8.00 do 14.00 hod (so) - 

průběh hlasování 

 

Registrační úřad: Městský úřad Šumperk – podání kandidátních listin osobně zmocněncem 

volební strany (termín lze dohodnout předem telefonicky mimo 18.-19.07.2022):  

Ing. Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 

kancelář č. 603, 2. patro, nám. Míru 1, Šumperk 

kontakty 583 388 603, 721 444 991, petra.stefeckova@sumperk.cz 

kdykoli v pracovní době MěÚ Šumperk 

Při předání obdrží zmocněnec potvrzení o převzetí kandidátní listiny registračním úřadem! 

 

VZOR SEZNAMU DELEGOVANÝCH ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ JE 
UVEDEN V PŘÍLOZE (vzor 6). 

 

 

Odkaz na stránky Ministerstva vnitra ČR – Informace o volbách do zastupitelstev obcí: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx 

mailto:petra.stefeckova@sumperk.cz

