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Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

do

a o

        
Volební strany

didovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, 

o sdružování v politických stranách a v p

Dále toto ustanove
-

volby do téhož zastupitel
sdružení politické strany (politického hnutí) a sdružení
ve shora uvedeném ustanovení nejmenuje, takový typ volební strany tudíž 
ve volbách do zastupitelstev obcí kandi

p tického hnutí upravuje zákon 
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 

ve . K tomu, aby vznikla politická strana nebo 

ve
požadujících, aby politická strana nebo politické hnutí vznikly; 

statutárních strany nebo politického hnutí, které kandidátní 
listinu podávají; 
s skupením, nikde 
neregistrovaným, pro volby, ve kterých kandiduje. Na podporu 
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Kandidáti

podmínku 

v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují 

o kterou je 
smluv 

výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona, tj. zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z
omezení svéprá výkonu volebního práva; u osob do 31. 12. 2013 

A poslední 
podmínkou, která ale nebrání zvolen nýbrž 
následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona, který 

pro volby 
do téhož zastupitelstva obce, a jsou- v jednom 
volebním obvodu.

nebo politického hnutí 
do zastupitelstva obce za jinou politickou stranu nebo politické hnutí nebo 
za sdružení nezávislých kandi :
Z zastupitelstva obce 
- za

nebo politickém hnutí
- za politickou stranu

nebo politickém hnutí; jinou otázkou je, zda to stanovy této politické strany nebo 
politického hnutí zaregistrovány na Ministerstvu 

o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích, ve

v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. d) zákona na kandidátní 

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden 

zákona.

Kandidátní listina musí obsahovat:

název zastupitelstva obce,
-li volební ob
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zákona jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
(aktuální ke dni podání kandidátní 

listiny) a povolání

cí o jeho angažovanosti),
-li se obec

pobytu, název politické strany nebo
strany nebo politického hnutí (v takovém 

místa, -li volební stranou nezávislý 
kandidát,
jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta
navrhlo,
jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 

áta 
navrhlo, nebo

podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice
anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 

jednat jejich -li ustavena.

Vzor kandidátní listiny

Prohlášení kandidáta

-
valému pobytu apod. – viz ust. § 4 a 5 

zákona, uvede se, v tím, že pomine ke dni voleb 
do

volby do téhož 

pobytu, a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona).

Vzor prohlášení kandidáta

Petice
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-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých ka

podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované 
t uveden 

název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana 

pro 

k 1. lednu 2014 a 

do -li se v obci volit 7 a 

má 
- -

dnem voleb do zastupitelstev obcí /§ 67 zákona 

zákona o obcích), tj. nejp

Podávání kandidátních listin

66
upitelstva obce do 16.00 hodin

V

nelze prodloužit, ani prominout jejich zmešk

dnem voleb.

Dle § 22 odst. 1 písm. i) zákona, musí kandidátní listina obsahovat podpis
-li

kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení
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a
podpis 
jednotky, je-li ustavena. 

eho náhradníkem je fyzická 
osoba, která je takto
let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát pro volby do téhož zastupitelstva 
obce. 
Vzhledem k tomu, že zákon o volbách do zastupitelstev obcí upravuje volby
do

jenž

zastupitelstva obce.

odvolání
- -li náhradník uveden 

Posouzení a registrace kandidátních listin

do 60 d
kandidátní listina obsahuje všechny
tomu tak nebylo, byla by volební

ede dnem voleb 
nedostatky

na kandidátní l

a) zákona).
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Do 2 pracovních 

domáhat ního 

volební strana, která podala kandidátní listinu - proti odmítnutí kandidátní 
listiny
volební strana, která podala kandidátní listinu a škrtnutý kandidát – proti jeho

volební strana, která podala kandidátní listinu – proti provedení registrace 
jiného kandidujícího subjektu.

Vzdání se a odvolání kandidatury

m
vzdát své 

kandidatury.

U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich

ec.

plak do zastupitelstev obcí. Možnost 

odstavce 3 citovaného ustanovení je ve dny voleb zakázána volební agitace 
a propagace pro volební
a v
V
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Vzor 6
Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva

konané ve dnech (dne)...........................
Volební ob

.................................................................
s uvedením názvu politických stran a politických hnutí

Kandidáti:

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

.........................
-li se

trvalému pobytu

.........................
název   politické  strany
nebo  politického  hnutí,
nebo údaj  "bez politické

.........................
jde-li  o  koalici, název
politické   strany   nebo
politického  hnutí, které
kandidáta navrhlo; jde-li
o sdružení    politických
stran   nebo  politických
hnutí    a    nezávislých
politické   strany   nebo
politického  hnutí, které
kandidáta   navrhlo  nebo
nezávislého kandidáta

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

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

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

k trvalému pobytu

........................
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k trvalému pobytu

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

.........................
jméno,
osoby/osob
jednat  jménem  politické
strany  nebo  politického
jednotky xxxx)

.........................
u nezávislého   kandidáta
podpis kandidáta xxxxx)

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

x) Uvede se odpovídající
xxx)

stran  nebo  sdružení   politických stran  a  nezávislých
-li ustavena,

ávislý kandidát,

konané ve dnech (dne) ...............................
Prohlášení kandidáta

"Já níže podepsaný(á) ................................, narozen(a)
...................... trvale bytem .............................

prohlašuji,  že souhlasím  se svou  kandidaturou; nejsou  mi známy
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bych byl(a) uveden(a) na

V ............. dne .............            .....................
podpis kandidáta

x) Uvede se odpovídající
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