Volby do zastupitelstev obcí – informace pro kandidující
subjekty
Pasivní volební právo (právo být volen) do zastupitelstev obcí má:
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24.09.2022)
dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě
Praze přihlášen k trvalému pobytu,
a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24.09.2022) je
držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je
přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze, dosáhne věku
nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan
členských států EU, dle seznamu uvedeného níže),
u nichž není překážka ve výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva.
Seznam členských států EU
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Království Belgie
Republika Bulharsko
Česká republika
Dánské království
Republika Estonsko
Republika Finsko
Francouzská republika
Chorvatská republika
Republika Irsko
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Italská republika
Republika Kypr
Litevská republika
Lotyšská republika
Velkovévodství Lucemburské
Republika Maďarsko
Republika Malta
Spolková republika Německo
Království Nizozemsko
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Republika Polsko
Republika Portugalsko
Republika Rakousko
Republika Rumunsko
Řecká republika
Slovenská republika
Republika Slovinsko
Španělské království
Království Švédsko

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat volební
strany, jimiž mohou být:
registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena
(registrované Ministerstvem vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů)
koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla
pozastavena
nezávislí kandidáti (jakožto samostatně kandidující jedinci – fyzické osoby, kteří
nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona)
sdružení nezávislých kandidátů (jakožto volná sdružení fyzických osob, která
nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona)
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
(jakožto volná sdružení politických stran / politických hnutí a fyzických osob –
nezávislých kandidátů, která nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního
zákona)
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. 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.
Na kandidátní listině volební strany může být v obcích, kde se má volit 7 a méně členů
zastupitelstva obce, uvedeno nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených

do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1/3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů (tzn.
7→9, 6→8, 5→6); a 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. Počty volených členů zastupitelstva obcí
spadajících pod registrační úřad Železný Brod a max. možné počty kandidátů
na kandidátních listinách bude zveřejněn nejpozději do 30.06.2022 na našich webových
stránkách https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby/ pod názvem Informace pro
kandidáty – registrační úřad a počty.
Všechny výše uvedené volební strany jsou povinné ke kandidátní listině přiložit
vlastnoručně podepsaná prohlášení svých kandidátů, nezávislý kandidát a sdružení
nezávislých kandidátů navíc připojí petici podepsanou potřebným počtem voličů
podporujících jejich kandidaturu. Potřebný počet podpisů na peticích naleznete také
na našich webových stránkách https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby/ pod názvem
Informace pro kandidáty – registrační úřad a počty.
Voličem, který je oprávněn podepsat i více petic volebních stran pro volby do téhož
zastupitelstva obce, je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě
Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den
voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému
pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze, dosáhne
věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan
členských států EU, dle seznamu uvedeného výše).
Výše uvedené volební strany mimo nezávislého kandidáta činí úkony ve volebních věcech
prostřednictvím svého zmocněnce nebo jeho náhradníka. Zmocněncem nebo
náhradníkem zmocněnce je fyzická osoba, která je na kandidátní listině takto označena,
je straší 18 let, nebyla omezena ve svéprávnosti a není kandidátem žádné volební strany
pro volby do téhož zastupitelstva. Náhradník zmocněnce nastupuje na místo zmocněnce
jen tehdy, je-li zmocněnec odvolán. Náhradník zmocněnce tak není oprávněn činit úkony
zmocněnce, je-li např. zmocněnec na dovolené.

Vzory kandidátních listin pro jednotlivé volební strany, čestného prohlášení
a petice (včetně jejich náležitostí) naleznete v samostatných souborech
na našich webových stránkách https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby/.
Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16:00 hodin 66 dnů před dnem
voleb registračnímu úřadu (tj. do 16:00 hodin úterý 19.07.2022). Je-li kandidátní
listina doručována poštou, rozhodující je den a hodina jejího doručení, nikoliv den podání
u
provozovatele
poštovních
služeb.
Registračním
úřadem
pro
volby
do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v obcích Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy,
Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, městysi Zásada a městě Železný
Brod, je Městský úřad Železný Brod (kancelář č. 202 budovy A – Kateřina Veličková,
483 333 953).
Kateřina Veličková
OVV – úsek přestupků a voleb
tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz

