
Kandidátní   listina pro volby do zastupitelstva 

 

obce/města/městyse………................................................................................    

 

konané   ve   dnech   23. – 24. 9. 2022 

 

 

 ........................................................................................................................................ 

 Název   volební   strany   a   označení, o   jaký   typ   volební   strany   jde,   xxx) 

 s   uvedením   názvu   politických   stran   a   politických   hnutí (např. Sdružení nezávislých     

 kandidátů + název, …….)  

 

Kandidáti: 

 

1.   ................................................................................................................................................. 

     jméno,   příjmení, pohlaví, věk, povolání,    část   obce, nečlení-li   se na   části, obec, kde          

                                                     je kandidát  přihlášen k trvalému pobytu, název  strany  nebo       

                                                     politického    hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj "bez    

                                                     politické  příslušnosti", jde-li  o koalici, název  politické  

                                                     strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo;  jde-li 

                                                     o   sdružení  politických stran  nebo politických hnutí                    

                                                     a  nezávislých  kandidátů, označení  politické strany nebo  

                                                     politického hnutí, které kandidáta navrhlo nebo označení,      

                                                     že jde o  nezávislého   kandidáta 

 

2.   ................................................................................................................................................ 

 

 

 

3.   ................................................................................................................................................ 

 

 

 

4.   ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5.   ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

6.    ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

7.    ……………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

8.   ……………………………………………………………………………………………….     

 

 

 

9.   ………………………………………………………………………………………………. 

 



 

…………………………………………………………………………………………………... 

Zmocněnec volební strany:  jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Náhradník zmocněnce:  jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen  k trvalému pobytu 

 

 

…………............................................................... 

podpis zmocněnce 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

jméno, příjmení a označení funkce a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat     

jménem politické strany nebo politického hnutí popř. organizační  jednotky   xxxx) 

 

   

 

 

  

 

V   ........................................................................    dne   ................................................ 

 

       

 

    xxx)   §   20   odst.   1   zákona   č.   491/2001   Sb. 

    xxxx)   V   případě,    že    volební    stranu    tvoří   koalice   politických 

          stran    nebo    sdružení     politických    stran    a    nezávislých 

          kandidátů,   uvedou   se   osoby   oprávněné   jednat   jejich   jménem, 

          popřípadě    jménem    organizační    jednotky,    je-li   ustavena. 

           

 

 

 

 

 
Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů (19.7.2022) přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je 
pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem 
pověřený obecní úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) nebo 
nezávislému kandidátu.  
 Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici 
podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. 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. Vedle podpisu voliče musí být 
uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, 
jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy 
kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se 
zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce 
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb 
Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného 
zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině 
pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. 
V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik 
kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé 
číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další 
kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí. 
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