
Informace pro volební strany 

kandidující ve volbách do obecních zastupitelstev v r. 2022 

 

Náležitosti kandidátní listiny  

(dle §§21 a 22 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů) 

1. Název zastupitelstva obce a datum konání voleb 

 

2. Označení, o jaký typ volební strany jde - viz tabulka níže: 

 

 

3. Úplný název volební strany  

 

4. Pořadí na kandidátní listině 

 

5. Údaje o kandidátovi: 

 

- jména a příjmení kandidátů, 

- pohlaví, 

- jejich věk k druhému dni voleb (NOVĚ), 

- povolání, 

- část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu - ne číslo 

popisné (např. Hrádek na Vlárské dráze, Slavičín apod.), 

- nečlení-li se obec na části, pak obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu nebo evidovanému 

přechodnému pobytu (ne číslo popisné - např. Petrůvka, Rudimov apod.), 

- název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy (ne zkratkou) nebo údaj bez politické 

příslušnosti, 

 

TYP volební strany: NÁZEV: 

 

Politická strana / Politické hnutí 

název musí odpovídat názvu příslušné politické strany/ 

politického hnutí, pod nímž je zaregistrována(-o) u MV 

on-line rejstřík polit. stran a hnutí je uveden na: 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-

stran/Default.aspx 

 

Koalice 

(např. koalice složená z polit. strany AAAA 

a polit. hnutí BBBB) 

název závisí na dohodě koaličních subjektů (např.: 

„Koalice, kterou má smysl volit“), ale nesmí být 

zaměnitelný s názvem nebo zkratkou v ČR 

registrované PS/PH  

 

Nezávislý kandidát  

názvem by mělo být jméno(-a) a příjmení fyzické 

osoby (např.: Jan Weber);  v rozporu se zákonem však 

není, pokud si zvolí jiný název (např.: Honza Weber)  

 

Sdružení nezávislých kandidátů 

název závisí na dohodě členů sdružení (např.:  Za 

obec krásnější), ale nesmí být zaměnitelný s názvem 

nebo zkratkou v ČR registrované PS/PH 

 

Sdružení politických stran / hnutí             

a nezávislých kandidátů (např. sdružení 

polit. strany AAA a nezávislých kandidátů) 

název závisí na dohodě kandidujících subjektů (např.: 

MY JSME TA PRAVÁ VOLBA!), ale nesmí být 

zaměnitelný s názvem nebo zkratkou v ČR 

registrované PS/PH 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx


6. Jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu (tj. přesnou a úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební 

stranou nezávislý kandidát. 

 

7. Jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo 

 

8. Jde-li o sdružení politické strany nebo politického hnutí a nezávislých kandidátů, označení 

politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o 

nezávislého kandidáta. 

 

9. Podpis - viz tabulka níže: 

 

 

TYP volební strany: Na kandidátní listině musí být uveden PODPIS: 

 

Politická strana /  

Politické hnutí 

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH  (= statutární orgán)  

NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 

PS/PH,  je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 

osobou zmocněna 

 

Koalice  

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH, která je součástí 

koalice (= statutární orgán)  
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 

PS/PH, je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 

osobou zmocněna 

 osoby oprávněné jednat jménem každé další PS/PH, která je 
součástí koalice (= statutární orgán)  
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 

PS/PH, je-li ustavena   

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 

osobou zmocněna 

 

Nezávislý kandidát  
 nezávislého kandidáta  

 

Sdružení nezávislých 

kandidátů 

 zmocněnce   

 

Sdružení politické strany 

/ politického hnutí a 

nezávislých kandidátů  

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH, která(-é) je součástí 

sdružení (= statutární orgán)   
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 

PS/PH,  je-li ustavena   

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 

osobou zmocněna 

 PŘÍPADNĚ osoby oprávněné jednat jménem každé další 
PS/PH, která je součástí sdružení (= statutární orgán)   
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 

PS/PH, je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou 

osobou zmocněna 

 

 

 

 



10. Přílohy:  

- Vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta (doporučujeme v záhlaví uvést i název volební strany, 

za kterou bude kandidát kandidovat (např.: Příloha ke kandidátní listině Sdružení za krásnější obec 

pro volby do……. konané ve dnech….. ); 

- pokud jde o nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí se petice podepsaná 

voliči podporujícími jejich kandidaturu; 

- pokud je osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí zastoupena na 

základě plné moci, pak je nutné přiložit originál plné moci nebo její ověřenou kopii. 

TYP volební strany: Na kandidátní listině musí být uveden PODPIS: 

 

Politická strana /  

Politické hnutí 

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH  (= statutární orgán)  

NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky PS/PH,  

je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou osobou 

zmocněna 

 

Koalice  

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH, která je součástí koalice (= 

statutární orgán)  
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky PS/PH, 

je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou osobou 

zmocněna 

 osoby oprávněné jednat jménem každé další PS/PH, která je součástí 
koalice (= statutární orgán)  
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky PS/PH, 

je-li ustavena   

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou osobou 

zmocněna 

 

Nezávislý kandidát  
 nezávislého kandidáta  

 

Sdružení nezávislých 

kandidátů 

 zmocněnce   

 

Sdružení politické strany 

/ politického hnutí a 

nezávislých kandidátů  

 zmocněnce  
 osoby oprávněné jednat jménem PS/PH, která(-é) je součástí 

sdružení (= statutární orgán)   
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky PS/PH,  

je-li ustavena   

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou osobou 

zmocněna 

 PŘÍPADNĚ osoby oprávněné jednat jménem každé další PS/PH, 
která je součástí sdružení (= statutární orgán)   
NEBO osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky PS/PH, 

je-li ustavena  

NEBO jiné osoby, která k tomuto úkonu byla oprávněnou osobou 

zmocněna 

 

Další informace 
- Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýš tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených 

do příslušného zastupitelstva obce.  

V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, volební strana může na kandidátní listině uvést 

nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva zvýšený o 1/3 a 

zaokrouhlený na celé číslo dolů. 

 

- Náhradník zmocněnce uvedený na kandidátní listině nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, je-li 

zmocněnec odvolán. Náhradník zmocněnce není oprávněn činit úkony zmocněnce, je-li zmocněnec 

např. na dovolené. 

 
Ve Slavičíně dne 21. 6. 2022  

Zpracovala: Mgr. Iva Florešová 


