INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY
(zejm. k činnostem po podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí,
které se uskuteční 5. a 6. října 2018)


kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16:00 hod. úterý 31. 7. 2018 registračnímu úřadu
(Magistrát města Mostu, oddělení kancelář primátora a tajemníka, kancelář č. 116 a 104, příp. č. 102,
1. patro). Je-li kandidátní listina doručována poštou  rozhodující je den (případně poslední den lhůty
- hodina) jejího doručení, nikoliv jejího podání u provozovatele poštovních služeb. Registrační úřad
potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátovi.



na
webových
stránkách
http://www.mesto-most.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-2018/ds5538/archiv=0 Magistrát města Mostu, pověřený obecní úřad – registrační úřad (dále jen „magistrát“)
průběžně zveřejňuje informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018;



volební strana může prostřednictvím zmocněnce ve lhůtě do 16:00 hod. pondělí 6. 8. 2018 provádět
změny v podané kandidátní listině = může doplňovat další kandidáty, případně měnit jejich pořadí.
Samozřejmě není vyloučeno ani vzdávání se kandidatury / odvolávání kandidátů podle § 24 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zák. o volbách do ZO“), které může takovým změnám v podané kandidátní
předcházet.



magistrát v době 31. 7. – 6. 8. 2018 přezkoumá předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní
listina náležitosti podle § 22 zák. o volbách do ZO nebo obsahuje-li nesprávné údaje nebo není-li k ní
připojena petice podle § 21 odst. 4 zák. o volbách do ZO, popř. petice neobsahuje potřebný počet
podpisů, vyzve magistrát písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého
kandidáta nejpozději do 16:00 hod. středy 8. 8. 2018, aby závady odstranil nejpozději do 16:00 hod.
pondělí 13. 8. 2018; ve stejné lhůtě, tzn. do 16:00 hod. pondělí 13. 8. 2018, může vady na kandidátní
listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy magistrátu (tzn.
z vlastní inciativy, v praxi obvykle dochází k opravám nesprávně uvedených údajů o kandidátech, které
magistrát není schopen odhalit = např. chybné uvedení titulu, povolání, údaje o politické příslušnosti
kandidáta);



rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině
vydá magistrát do pátku 17. 8. 2018 a zašle je tomu, kdo je oprávněn domáhat se ochrany u soudu
proti tomuto rozhodnutí. Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce magistrátu a dále budou
zveřejněna na výše uvedeném webu; za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne
vyvěšení na úřední desce;



proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení
registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby
do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu1);



kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 14:00 středy 3. 10. 2018) vzdát písemně
své kandidatury; k písemnému odvolání kandidatury kandidáta zmocněncem může dojít ve stejné
lhůtě POUZE u kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich
koalicemi; magistrát zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury kandidáta
(jeho fotokopii) ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží v uvedené lhůtě;



magistrát v pondělí 20. 8. 2018 vylosuje čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím
lístku pro volby do zastupitelstva příslušné obce;



před zahájením tisku hlasovacích lístků (při volbách do zastupitelstva obce jsou všechny
zaregistrované volební strany a jejich kandidáti uvedeni na jednom (společném) hlasovacím lístku –
může být vytištěn oboustranně) bude magistrát (na konci srpna nebo v průběhu září) kontaktovat

1)

§ 89 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

zmocněnce volebních stran/nezávislého kandidáta (je-li volební stranou) s výzvou k uplatnění práva
(nikoliv povinnosti) - ověřit správnost údajů o volební straně na návrhu hlasovacího lístku;
přičemž pro uplatnění tohoto práva je stanovena lhůta do dvou pracovních dnů po výzvě magistrátu;


každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,
může delegovat nejpozději do 16:00 hod. středy 5. 9. 2018 1 člena a 1 náhradníka do okrskové
volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do přísl. zastupitelstva volí. Delegace
se provádí tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo
v elektronické podobě.
SEZNAM delegovaných členů a náhradníků musí obsahovat:
 jméno a příjmení,
 datum narození,
 adresu místa trvalého pobytu člena, popř. náhradníka, případně přechodného pobytu (jde-li
o cizince dle § 4 odst. 1 zák. o volbách do ZO),
 jméno a příjmení zmocněnce volební strany; popř. jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto
úkonu zmocněncem písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží;
v příp. nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení,
 podpis zmocněnce volební strany/nezávislého kandidáta (je-li volební stranou); popř. osoby,
která byla k provedení delegování zmocněncem pověřena.
SEZNAM delegovaných členů a náhradníků dále může obsahovat:
 telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popř. náhradníka
(vhodné uvést pro rychlejší komunikaci)
 a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni;
pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.
Podle ust.§ 67 odst. 3 zák. o volbách do ZO je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den
lhůty učiněn úkon u přísl. orgánu, a to nejpozději do 16:00 hod. Z uvedeného je zřejmé, že delegovat
členy a náhradníky do okrskové volební komise lze tehdy, pokud je seznam starostovi doručen
maximálně do 16:00 hod. středy 5. 9. 2018.



průběžné výsledky voleb budou zveřejňovány na internetových stránkách www.volby.cz;



celkové výsledky voleb vyhlásí a uveřejní Státní volební komise, a to sdělením ve Sbírce zákonů;



podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může
domáhat ochrany u soudu podle § 60 zák. o volbách do ZO každá osoba zapsaná do seznamu ve
volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina
byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva; návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů
po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. K řízení je příslušný krajský
soud.

Agendou voleb pověřené
pracovnice magistrátu:



@

kancelář

476 448 553

volby@mesto-most.cz

1. patro,
č. dv. 116 a 104, příp. 102

Ing. Radka VOLFOVÁ
Bc. Romana ŠVARCOVÁ
Žaneta CHMELÍKOVÁ
Tereza KODEROVÁ

Zpracovala:

Bc. Romana Švarcová
referentka oddělení kancelář primátora a tajemníka

Dne:

6. 6. 2018

