MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor správních činností
Podání kandidátních listin
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 podávají
volební strany do 66 dnů před volbami tj. do 19. července 2022 do 16 hodin na Městském úřadu
v Kopřivnici, ul. Štefánikova 1163/12, na odboru správních činností, kontaktní osoba: Jana
Sopuchová,
DiS.,
kancelář
č.
465,
4.
patro,
tel.
556 879 300,
e-mail:
jana.sopuchova@koprivnice.cz
pro obce:
Kopřivnice
Štramberk
Závišice
Ženklava
Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon o volbách“).
Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o volbách. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona o volbách.
Kandidátní listina obsahuje:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

název zastupitelstva obce,
označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny (v našem správním obvodu
vytvořeny nejsou),
název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 zákona se
jedná, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke druhému dni voleb, povolání, část
obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (neuvádí se
číslo popisné), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy (ne
zkratkou), nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v
takovém případě se uvede „bez politické příslušnosti“),
jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu (tj. přesná adresa místa trvalého pobytu podle OP), není-li
volební stranou nezávislý kandidát,
jde-li o koalici, uvede se 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,
podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta;
podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení,
označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem
organizační jednotky, je-li ustavena (on-line rejstřík politických stran a hnutí s uvedením
osob oprávněných jednat, případně s uvedením organizačních jednotek je uveden na
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx)
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Prohlášení kandidáta
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že
souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, je-li u
voliče v době podání kandidátní listiny překážka, např. nedosáhl věku 18 let, není v obci
přihlášen k trvalému pobytu apod., uvede se, v čem překážka spočívá s tím, že pomine ke dni
voleb do zastupitelstva obce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní
listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je
přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona o volbách). Vzor
prohlášení kandidáta je k dispozici v příloze č. 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba
dle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině PETICI podepsanou voliči
podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení
zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu o volbách, a to
ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu
2022. Potřebný počet podpisů uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději
30.06.2022. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn. státní občané ČR, kteří alespoň
druhý den voleb dosáhli věku 18 let a jsou v den voleb v této obci přihlášeni k trvalému pobytu
a státní občané jiného státu, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku 18 let a jsou v den
voleb v této obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a jimž
právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv (toto právo je přiznáno pouze státním občanům členských států
EU). Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých. 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. Dále musí petice vedle podpisu petenta obsahovat jeho
jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného
zastupitelstva obce.
Pouze v případě, má-li se v obci volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana 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. Volí-li se tedy
zastupitelstvo obce např. o 7 členech, lze uvést na kandidátní listinu maximálně 9 kandidátů,
v případě zastupitelstva obce o 6 členech, pak 8 kandidátů.
Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a
oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68
odst. 2 zákona o obcích), tj. do 02.07.2022.
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