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Volby do zastupitelstev obcí 

• Zákon č. 491/2001Sb. o volbách do 

zastupitelstev obcí 

• Vyhláška MV č.59/2002 Sb. o provedení 

některých ustanovení zákona 

• Harmonogram úkolů a lhůt na webových 

stránkách MV ČR 



TERMÍNY A LHŮTY 
85dnů přede dnem konání voleb – zveřejnění potřebného počtu 

podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých 
kandidátů (úřední deska)     §21/4 

 

od středy 20.06.2018 stálá služba k přebírání kandidátních listin, 
nejpozději však do 16.00 hod.  66 dnů přede dnem konání voleb
         §21/3 

 

66 – 60dnů přede dnem konání voleb -  možnost doplňovat další 
kandidáty, případně měnit jejich pořadí    §22/2 

 

58 – 53dnů přede dnem konání voleb -  výzva k odstranění závad na 
kandidátních listinách      §23/1 

 

Nejpozději do 48dnů přede dnem konání voleb – vydání rozhodnutí o 
škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a odmítnutí 
kandidátních listin.        §23/3 

 

 



TERMÍNY A LHŮTY II 

Po zaregistrování kandidátních listin (případně po vypořádání 

připomínek podaných Krajskému soudu), následuje veřejné losování 

pořadí volebních stran na hlasovacím lístku – info zmocněnec  

        §25/3 

Možnost kontroly správnosti údajů na hlasovacím lístku – do 2dnů po 

výzvě registračního úřadu (info zmocněnec)    §25/3 

 

Do 30dnů přede dnem konání voleb – delegování zástupců volebních 

stran do okrskových volebních komisí    §17/2 

 

48 hodin před konáním voleb – možnost vzdání se, nebo odvolání 

kandidatury       §24 

 

 

 

 



Registrační úřad 

• Magistrát města Opavy, Krnovská 71C, 

přízemí, dveře č. 118,  

• Stálá služba ode dne 20. června 2018, 

(dlouhé a krátké dny) 

• Kontakty 

 - Ing. Petr Sordyl   604 229 347 

 - Ing. Martina Věntusová   604 229 370 



Volební strany 

 

1. politická strana nebo politické hnutí 

2. koalice polit. stran nebo polit. hnutí 

3. nezávislý kandidát 

4. sdružení nezávislých kandidátů 

5. sdružení polit. strany nebo polit. hnutí a 
nezávislých kandidátů 

 



  POLIT. STRANA NEBO POLIT. HNUTÍ 
 

- Podpis „statutára“, případně pověřené osoby 

- prohlášení kandidátů 

1 



POLIT. STRANA NEBO POLIT. HNUTÍ 

1 



  KOALICE POL. STR. NEBO POL. HN. 
 

- Podpis „statutárů“, případně pověřených osob 

- prohlášení kandidátů 
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KOALICE POL. STR. NEBO POL. HN. 
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  NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 
 

- Petice na podporu kandidatury nezávislého kandidáta 

- prohlášení kandidáta 

3 



NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 

 
3 



Sdružení nezávislých kandidátů 

 
- Petice na podporu kandidatury Sdružení 

nezávislých kandidátů 

- prohlášení kandidátů 
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Sdružení nezávislých kandidátů 

4 



Sdružení polit. strany nebo polit. 

hnutí a nezávislých kandidátů 

 
- Podpis „statutára“, případně pověřené 

osoby 

- prohlášení kandidátů 
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Sdružení polit. strany nebo polit. hnutí a 

nezávislých kandidátů 
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Petice 

• Počty podpisů viz úřední deska 

• Petent – jméno příjmení 

 - trvalý pobyt 

 - pořadové číslo 

 - datum narození 

Číslování stran 

Více podpisů na různých peticích… 

Přesný název volební strany, název 

zastupitelstva obce a  rok konání voleb 

 



Petice vzor 

  



Prohlášení kandidáta 

Souhlas kandidáta se správností údajů 

uvedených na kandidátní listině  

- Samostatný dokument 

- Musí být u všech typů volebních stran 



Prohlášení kandidáta 



Zmocněnec 

• Zastupuje volební stranu (mimo 

nezávislého kandidáta) v jednáních s 

registračním úřadem.  

• Je oprávněn provádět změny a pořadí v 

kandidátních listinách 

• Nesmí být zároveň kandidátem 

• RÚ komunikuje pouze se zmocněncem 



Počet členů zastupitelstva obce 
bude vyvěšen na úřední desce RÚ 85 dnů přede dnem konání voleb 

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 



Komunikace 

• Se zmocněncem 

• Datovou schránkou 

• Poštovní službou na uvedenou 

korespondenční adresu 

• Elektronická komunikace 

• Telefonicky 

• Osobně v uvedených úředních hodinách 



Rady a tipy 

• Název volební strany (malá, velká 

písmena, uvozovky….) 

• Název politické strany (neuvádět zkratky, 

dle registrace politické strany u MV ČR) 

• Duplicita názvu volební strany v jedné obci 

• Věk kandidáta – ke dni podání kandidátní 

listiny??????? 

• Povolání  



Volby do obecních 

zastupitelstev 2018 
 

 

      Dotazy ??? 


