
  
  

Volby do zastupitelstev obcí konané 23. a 24. září 2022 

Informace pro volební strany 
Pro potřeby volebních stran správního obvodu registračního úřadu Vranov nad Dyjí 

Platné právní předpisy: 

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

- Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

Kandidátní listiny 

Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, tj.: 

- státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. 24.9.2022) dosáhl věku nejméně 18 let, je v den 
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu 

- státní občan jiného členského státu EU, který druhý den voleb (tj. 24.9.2022) je držitelem potvrzení 
o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této 
obci, dosáhl věku nejméně 18 let; 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. 

Neslučitelnost funkcí 

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

která nastává až případným zvolením členem zastupitelstva k obce (k němuž dle § 55 odst. 1 zák. 

o volbách do ZO dojde ukončením hlasování = ve 14:00 hod. 2. den voleb, tj. 24.9.2022) a je upravena 

v § 5 odst. 2 a 3 zák. o volbách do ZO. 

Bližší podrobnosti k „neslučitelnosti funkcí“ (včetně příkladů neslučitelnosti / slučitelnosti funkce) – 

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

TYPY VOLEBNÍCH STRAN – subjekty, jimž je přiznáno právo podat kandidátní listinu 

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

2. KOALICE Ministerstvem vnitra registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž 
činnost nebyla pozastavena. 

3. NEZÁVISLÝ KANDIDÁT - samostatně kandidující jedinec 

4. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - volné sdružení skupiny fyzických osob 

5. SDRUŽENÍ POLITICKÝCH STRAN nebo POLITICKÝCH HNUTÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - volné 
sdružení politické(-ých) stran(-y) / politického(-ých) hnutí a fyzických osob – nezávislých kandidátů 
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 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. 

 

 

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

Koalici politických stran / politických hnutí musí tvořit minimálně dvě politické strany či politická 
hnutí (registrovaná u Ministerstva vnitra). 

Náležitosti kandidátních listin 

Kandidátní listina obsahuje 

1. název zastupitelstva obce; 

2. označení volebního obvodu, ale jen jsou-li volební obvody vytvořeny; 

3. 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: 

název musí odpovídat názvu příslušné politické strany/ 
politického hnutí, pod nímž je zaregistrována(-o) u MV, 
vč. respektování velkých malých písmen, znaků atp. 

1. Politická strana / Politické 

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

2. Koalice 

(např. koalice složená z polit. 

strany Xxxx a polit. hnutí Yxxx) 

název závisí na dohodě koaličních subjektů, 
ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou v ČR 
registrované PS/PH 

názvem bude jméno a příjmení kandidáta. Pokud budou v obci 
kandidovat NK se stejným jménem a příjmením (např. otec a 
syn), je možné název volební strany doplnit o zkr. ml./st. (např. 
Jan Novák ml./ st.). V údajích o kandidátech již bude uvedeno jen 
jméno a příjmení, dále pak jako rozlišující prvek věk kandidáta. 

3. Nezávislý kandidát 

název závisí na dohodě členů sdružení (např.: Za obec krásnější), 

4. Sdružení nezávislých kandidátů ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou v ČR 
registrované PS/PH 

5. Sdružení politických stran / 

hnutí a nezávislých kandidátů 

(např. sdružení polit. strany Xxxx 

a nezávislých kandidátů) 

název závisí na dohodě kandidujících subjektů (např.: Volba pro 
naši obec!), 

ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou v ČR 
registrované PS/PH 

4. jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke druhému dni voleb (k 24.9.2022) a povolání, 
část obce, nečlení-li se obec na části  obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, případně 
k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, název politické strany nebo politického 
hnutí, jehož jsou členy (NE ZKRATKOU), nebo údaj, že jsou "bez politické příslušnosti" 

K údaji „OBEC / ČÁST OBCE“: 

Informaci o tom, zda se obec člení na části a případně na jaké, lze vyhledat na web str. Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/vyhledej. 
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 Pakliže se obec ČLENÍ na části  v kandidátní listině, v části údajů o kandidátovi musí být 
uveden název části obce, kde je přihlášen k trvalému pobytu (např. v případě Starého 
Petřína části obce: Jazovice, Nový Petřín) 

 Pakliže se obec NEČLENÍ na části  v kandidátní listině, v části údajů o kandidátovi musí být 
uveden název obce, kde je přihlášen k trvalému pobytu. 

K údaji „O POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI KANDIDÁTA“ : 

 je-li kandidát členem některé z Ministerstvem vnitra registrovaných politických stran / hnutí  

u jeho jména bude v kandidátní listině uveden název politické strany / hnutí, jíž je členem (NE 
ZKRATKOU) 

 není-li kandidáte členem některé z Ministerstvem vnitra registrovaných polit. stran / hnutí  

u jeho jména bude v kandidátní listině uvedeno „bez politické příslušnosti“ 

5. 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): 

9 kandidátů 7 

6 

5 

8 kandidátů 

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. 

Stanovený údaj o počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 zveřejní obecní 
úřad své úřední desce. 

6. jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát (ten zmocněnce nemá); 

7. jde-li o koalici  název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo 
(NE ZKRATKOU); 

8. 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“; 

9. podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta  podpis kandidáta; 

10. podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení 
politických stran / hnutí a nezávislých kandidátů  jméno a příjmení, označení funkce a podpis 
osoby oprávněné jednat jejich jménem, popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena, nebo 
jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou osobou zmocněna. 

Zmocněnec 

Volební strany typu politická strana / hnutí, koalice, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení 

politických stran / hnutí a nezávislých kandidátů činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého 

zmocněnce. Volební strana typu nezávislý kandidát zmocněnce NEMÁ. 
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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 (uvedený na kteréhokoliv kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva). 

V rozporu se zákonem není, pokud pro volby do téhož zastupitelstva má více volebních stran stejného 

zmocněnce. 

Přílohy kandidátní listiny 

Typ volební strany Povinné přílohy kandidátní listiny 

1. Politická strana / Politické hnutí vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů 

2. Koalice vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů 

vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, 
petice, podepsána potřebným počtem voličů podporující kandidaturu 
nezávislého kandidáta 

3. Nezávislý kandidát 

vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů, 
4. Sdružení nezávislých kandidátů petice, podepsána potřebným počtem voličů podporující kandidaturu 

sdružení nezávislých kandidátů 

5. Sdružení politické strany / 

politického hnutí a nezávislých 

kandidátů 

vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů 

Prohlášení kandidátů – vzor www.ouvranov.cz (aktuality) 

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 
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 a datum narození. 

Je-li kandidátovi známa překážka volitelnosti, která ke dni voleb pomine (např.: v době podání 

kandidátní listiny není v obci, do jejíhož zastupitelstva kandiduje, přihlášen k trvalému pobytu)  musí 

tuto informaci v prohlášení kandidáta uvést („překážka ... pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce“). 

Pozn.: Je však třeba pamatovat na to, že údaj o obci (části obce), kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu, bude uveden na hlasovacím lístku. 

Petice – vzor www.ouvranov.cz (aktuality) 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, povinnou přílohou 

kandidátní listiny je PETICE podepsaná voliči podporujícími její kandidaturu. 
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Petentem – je volič (každý volič je oprávněn podepsat i více petic pro volby do téhož zastupitelstva obce 

a to i ten, který 18 let svého věku dovrší až druhý den voleb). Voličem je: 

- státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. 24.9.2022) dosáhl věku nejméně 18 let, je v den 
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu; 

- státní občan jiného členského státu EU, který druhý den voleb (tj. 24.9.2022) je přihlášen k pobytu 
v této obci, dosáhl věku nejméně 18 let. (Pozn.: Aby takový volič mohl volit ve volbách do ZO, musí 
příslušný OÚ požádat o zápis do tzv. „dodatku stálého seznamu voličů“, pakliže tak již neučinil při 
předchozích volbách do ZO). 

Výpočet potřebného počtu 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 (k 1.1.2022). 

Potřebný počet podpisů na peticích je zveřejněn na úřední desce Úřadu městyse Vranov nad Dyjí 
www.ouvranov.cz,  

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“) 

V samotném obsahu petice musí být uvedeno: 

Jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, příp. povoleného pobytu cizince 
(občana jiného čl. státu EU), podpis voliče (petenta) 

Podávání kandidátních listin 

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16:00 hodin 66 dnů přede dnem voleb (tj. nejpozději do 

úterý 19.7.2022 do 16:00) příslušnému registračnímu úřadu. V této lhůtě musí být kandidátní listina 

registračnímu úřadu prokazatelně doručena. Lhůtu nelze prodloužit ani prominout její zmeškání! 

Pro volební strany z obcí správního obvodu pověřeného obecního úřadu Vranov nad Dyjí je 
registračním úřadem Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 

Stanovení podpisů na petici a kontaktů na pracovníky registračního úřadu Vranov nad Dyjí je 
zveřejněno na www.ouvranov.cz  na úřední desce,  pod odkazem volby. 

Osobní podání KL u Úřadu městyse Vranov nad Dyjí je možné provádět v tomto časovém rozmezí: 

Pondělí, středa 

Úterý, čtvrtek 

Pátek 

8.00 – 11.00 12.00 – 16.30 

9.00 – 11.00 12.00 – 13.00 

9.00 – 11.00 

Úterý 19.7.2022 9.00 – 11.00 12.00 – 16.00 (poslední den lhůty) 

Mimo stanovenou dobu lze KL podat pouze po předchozí dohodě s pracovníkem registračního úřadu. 

Kandidátní listina může být registračnímu úřadu doručena: 

a) osobně zmocněncem / nezávislým kandidátem (je-li volební stranou) – doporučuje se, je možné 
ihned opravit vady na kandidátní listině, 

b) prostřednictvím držitele poštovní licence (např. prostřednictvím České pošty, s. p.), 
c) jakoukoliv osobou (kurýrem) 
d) elektronicky – viz. Stanovisko Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/clanek/moznosti- 

elektronickeho-podani-kandidatni-listiny-a-jejich-priloh.aspx 
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Je-li kandidátní listina doručována prostřednictvím držitele poštovní licence, např. Českou poštou s.p. 
 rozhodující je den (případně poslední den lhůty - hodina) jejího doručení registračnímu úřadu, 

a nikoliv doba jejího podání u provozovatele poštovních služeb. 

Doporučujeme kandidátní listiny podávat osobně prostřednictvím zmocněnce, který má v případě 

zjevných vad na kandidátní listině možnost tyto vady odstranit ihned při podání kandidátní listiny. 

Volební strana by si měla určit takového zmocněnce, který by byl v případě potřeby (výzvy k odstranění 

vad na KL) registračnímu úřadu k dispozici po celou dobu registračního procesu, který bude probíhat 

v průběhu části letním prázdnin. 

Právo zmocněnce doplňovat do podané kandidátní listiny další kandidáty, příp. měnit jejich pořadí 

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

(tj. nejpozději do 16:00 hod. pondělí 25.7.2022) provádět změny v podané kandidátní listině = může 

doplňovat další kandidáty, případně měnit jejich pořadí. Samozřejmě není vyloučeno ani vzdávání se 

kandidatury / odvolávání kandidátů, které může takovým změnám v podané KL předcházet. 

Odvolat kandidaturu kandidáta je oprávněn provést zmocněnec pouze volebních stran typu politická 

strana / politické hnutí a koalice (tedy zmocněnec volebních stran typu SNK a sdružení politických stran 

/ hnutí a nezávislých kandidátů odvolávat kandidaturu kandidáta oprávněn NENÍ!) 

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. 

Termín losování zveřejní Úřad městyse Vranov nad Dyjí na webu ouvranov.cz.  Vylosovaná čísla 
budou následně zveřejněna na témže místě. 

Okrsková volební komise 

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, 

může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (tj. do 24.8.2022) 1 člena a 1 náhradníka 

do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. 

ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE může být: 

a) státní občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v (kterékoliv) obci na území ČR nebo 

b) státní občan jiného členského státu EU, a 

 

 

 

který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 
u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva 
který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební 
komise vytvořena. 

DELEGOVÁNÍ členů a náhradníků se provádí tak, že se jejich seznam osobně doručí starostovi nebo 

zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. 

Kontakty na pracovníky registračního úřadu: 

Miroslava Hanáková, tel. 515 225 901, 725917261, email: hanakova@ouvranov.cz 
Jana Kocholová, tel. 515 225 904, email: kocholova@ouvranov.cz 
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