
Metodický materiál Magistrátu města Plzně (registračního úřadu) určený 

volebním stranám k podávání kandidátních listin pro volby do 

zastupitelstev obcí v roce 2018 

 
1. Termín voleb 

 

Volby do zastupitelstev obcí v České republice upravuje zejména zákon č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ZVZO) a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení ZVZO, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen VVZO). 

 

Na základě rozhodnutí Prezidenta České republiky, zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 

85/2018 Sb., se volby do zastupitelstev obcí uskuteční v termínu 5. a 6. října 2018. 

 

2. Volební strany 
 

Volební stranou podle ustanovení § 20 odst. 1) ZVZO mohou být registrované politické 

strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí 

kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických 

hnutí a nezávislých kandidátů. 

 

Politická strana a politické hnutí může dle ustanovení § 20 odst. 2) ZVZO být součástí pouze 

jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce (města). Podává-li politická strana 

a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož 

zastupitelstva obce součástí jiné volební strany. 

 

3. Úkony volební strany 

 

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech 

prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, 

která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba 

s omezenou svéprávností nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého 

zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení 

tohoto odvolání registračnímu úřadu. 

 

 

4. Možnosti kandidáta 

 

Kandidát může dle ustanovení § 20 odst. 3) ZVZO kandidovat pouze na jedné kandidátní 

listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce (města), a jsou-li vytvořeny 

volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.  

 

Statutární město Plzeň tvoří jeden volební obvod pro volby do zastupitelstva města, každý 

z deseti městských obvodů Plzně tvoří vždy jeden volební obvod pro volby do zastupitelstva 

městského obvodu. 

 

Platná legislativa připouští možnost kandidovat současně do zastupitelstva statutárního 

města a zároveň do příslušného zastupitelstva městského obvodu statutárního města dle 

trvalého pobytu kandidáta. 

 

 



5. Podání kandidátní listiny 

 

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce (města) mohou dle ustanovení § 21odst. 

1) ZVZO podávat volební strany (viz bod 2). Každá volební strana může podat pro volby do 

téhož zastupitelstva obce (města) pouze 1 kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva 

obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v 

každém volebním obvodě. Statutární město Plzeň i jeho městské obvody 1-10 tvoří vždy 

pouze jeden volební obvod.   

 

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16. 00 hodin 66 dnů (31. července 2018) 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) ZVZO nebo nezávislému kandidátu. 

 

6. Registrační úřady  

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva města Plzně a pro obce Chrást, Dýšina a Kyšice: 

 

Adresa:   Magistrát města Plzně  

  nám. Republiky 16 

  306 32 Plzeň 

 

  Odbor správních činností 

  tel: 378 032 424 – Mgr. Roman Matoušek 

  mobil: 724 602 816 

       

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 1  

  alej Svobody 60 

  323 00 Plzeň 

 

tel: 378 036 009 – Petra Gruberová 

tel: 378 036 006 – Anna Kocourková 

 

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 2 - Slovany  

  Koterovská 83 

  307 53 Plzeň 

 

  tel: 378 036 210 – Ing. Zdeněk Červený 

tel: 378 036 230 – Bc. Monika Krejbichová 

 

 

 

 

 



 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 3  

  sady Pětatřicátníků 7-9 

  305 83 Plzeň 

 

  tel: 378 036 458 – Zdeňka Marková 

tel: 378 036 568 – Ivana Valentová 

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 4 

  Mohylová 55 a 61 

  312 64 Plzeň 

 

  tel: 378 036 614 – Štěpánka Kanická 

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 5 - Křimice 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 5 - Křimice  

  Prvomájová 100  

330 31 Plzeň  

 

  tel: 378 036 805 – Ladislav Plochý 

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 6 - Litice 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 6 - Litice 

  Klatovská 243  

321 00 Plzeň  

 

  tel: 378 036 825 – Martina Draská 

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 7 - Radčice 

  V Radčicích 9  

322 00 Plzeň  

 

  tel: 378 036 841 – Bc. Anna Jílková 

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 8 - Černice 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 8 - Černice 

  Veská 11  

326 00 Plzeň  

 

  tel: 378 036 861 – Daniela Parpelová  

 

 



 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9 – Malesice: 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 9 - Malesice 

  Chotíkovská 14  

318 00 Plzeň  

 

tel: 378 036 884 – Marie Podskalská 

 

Registrační úřad pro volby do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10 – Lhota: 

 

Adresa:   Úřad městského obvod Plzeň 10 - Lhota 

  K Sinoru 62/51  

301 00 Plzeň - Lhota  

 
tel: 378 036 892 – Mgr. Oldřich Vorálek 

 

 

7. Zvláštní povinnost nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů 

 

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 (města), do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle 

podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je 

přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. (Je 

nutno dbát pečlivosti při vyplnění těchto údajů! Není možné zejména jakkoliv zkracovat 

jména či používat iniciály, neuvádět kompletní přesnou adresu místa trvalého pobytu, 

zaznamenávat údaje v nečitelné či velmi obtížně čitelné formě!)  Nezapočítávají se také 

podpisy kandidátů samých. 

 

Počty podpisů pod peticí podporující kandidaturu nezávislého kandidáta (NK) a 

sdružení nezávislých kandidátů (SNK) 

 

Statutární město Plzeň       NK    1.500 

          SNK  11.600 

Městský obvod Plzeň 1       NK       997 

          SNK    3.489 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany     NK       689 

          SNK    2.410 

Městský obvod Plzeň 3       NK       967 

          SNK    3.385 

Městský obvod Plzeň 4       NK       600   

          SNK    1.683 

Městský obvod Plzeň 5 – Křimice     NK         87 

          SNK       152 

Městský obvod Plzeň 6 – Litice      NK         82 

          SNK        143 

Městský obvod Plzeň 7 – Radčice     NK         42    

          SNK         72 

Městský obvod Plzeň 8 – Černice     NK         66    



          SNK       116 

 

Městský obvod Plzeň 9 – Malesice     NK         35    

          SNK         61 

Městský obvod Plzeň 10 – Lhota      NK         54  

          SNK         95 

Chrást          NK         76 

          SNK       133 

Dýšina          NK         69   

          SNK       120 

Kyšice         NK         38     

SNK       67 

 

8. Náležitosti kandidátní listiny 

 

Kandidátní listina obsahuje dle ustanovení §22 odst 1) ZVZO: 

 

a) název zastupitelstva obce, 

 

b) označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny, 

 

c) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 ZVZO 

jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí, 

 

d) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec 

na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo 

politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany 

nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"), 

 

 Věk kandidáta se uvádí k datu podání kandidátní listiny, povolání je žádoucí 

zaznamenat údajem kratším než 30 znaků. 

 

e) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla, 

 

f) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde 

jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát, 

 

g) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 

 

h) 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, 

 

i) 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. 

 

Není možné zejména jakkoliv zkracovat jména či používat iniciály, neuvádět kompletní 

přesnou adresu místa trvalého pobytu, zaznamenávat údaje v nečitelné či velmi obtížně čitelné 



formě. Kandidátní listina by měla být pokud možno vyplněna strojopisem popř. za použití 

výpočetní techniky nebo hůlkovým písmem.  

 

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet 

členů volených do příslušného zastupitelstva obce (viz bod 11). 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. 

 

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že 

souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto 

překážky pominou 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 dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. 

V prohlášení by měla být pouze jedna z volitelných variant, tedy buď překážky volitelnosti 

nejsou, nebo jsou, uvedou se které a prohlásí se, že pominou. Jednu z možností je třeba 

vymazat či škrtnout. 
 

Vzor kandidátní listiny je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Vzor prohlášení kandidáta je 

přílohou č. 2 tohoto materiálu. 

 

9. Projednání a registrace kandidátních listin 
 

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb (tj. od 31. 7. 2018 do 

6. 8. 2018) do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina 

náležitosti nebo obsahuje-li nesprávné údaje nebo není-li k ní připojena petice podle  

§ 21 odst. 4 ZVZO, popřípadě petice neobsahuje potřebný počet podpisů, vyzve registrační 

úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta 

nejpozději 58 dnů přede dnem voleb (tj. 8. 8. 2018), aby závady odstranil do 53 dnů přede 

dnem voleb (tj. 13. 8. 2018). Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit 

zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu. 

 

Pokud volební strana ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne registrační úřad ve 

lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb (tj. do 18. 8. 2018) o škrtnutí 

 

a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 22 odst. 3 

ZVZO nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné, 

 

b) kandidáta v případě, že je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní 

listině, k níž není připojeno prohlášení podle § 22 odst. 3 ZVZO; podepsal-li kandidát 

prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej registrační úřad na všech kandidátních 

listinách, 

 

c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší stanovený počet 

podle § 22 odst. 2 ZVZO, 

 

d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 22 odst. 1 písm. d), g) a h) ZVZO, 

popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné či neúplné, 

 



e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 5 odst. 1 ZVZO. 

 

Registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb (tj. do 18. 8. 2018) do zastupitelstva 

obce rozhodne 

 

a) o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle tohoto zákona, 

 

b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána podle § 21 ZVZO nebo kandidátní 

listina neobsahuje náležitosti podle § 22 ZVZO a nápravy nelze dosáhnout postupem 

podle odstavců 1 a 2; v případě, že politická strana nebo politické hnutí je součástí více 

volebních stran pro volby do téhož zastupitelstva obce, odmítne registrační úřad tu 

kandidátní listinu, která neobsahuje náležitosti podle § 22 odst. 1 písm. i) ZVZO, 

obsahují-li tyto náležitosti všechny kandidátní listiny, odmítne všechny. 

 

 

10. Vzdání se a odvolání kandidatury 
 

Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 3. 10. 2018 do 14:00 hod.) vzdát 

písemně své kandidatury. U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými 

hnutími nebo jejich koalicemi může do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 3. 10. 2018 do 

14:00 hod.) písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec. Prohlášení o vzdání se 

nebo o odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit příslušnému 

registračnímu úřadu. Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta 

učiněno před registrací kandidátní listiny, takovýto kandidát nebude uveden na hlasovacím 

lístku; registrační úřad změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím 

číselné řady. Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno po 

registraci kandidátní listiny, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní listině, avšak při 

zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva obce se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží; 

zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné volební strany. Registrační úřad zajistí 

zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 

hodin před zahájením voleb do zastupitelstva obce. 

 

 

11. Hlasovací lístky 
 

Po registraci kandidátních listin zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků. V záhlaví 

každého hlasovacího lístku bude uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být 

zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem příslušné obce téže barvy, které musí být na 

všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do 

zastupitelstev územně členěných statutárních měst jsou označeny na levém okraji svislým 

barevným pruhem. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím 

lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. 

Sloupce jsou umístěny vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují 

sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem po uplynutí 

lhůt podle § 23 odst. 3 ZVZO, popřípadě podle § 23 odst. 6 ZVZO. Každý sloupec je 

nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále umístěn 

čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti. U každého kandidáta se 

uvede jeho jméno, příjmení, věk, povolání, část obce, nebo nečlení-li se obec na části, obec, 

ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, a název politické strany nebo politického 

hnutí, jejímž je kandidát členem, popřípadě údaj o tom, že je bez politické příslušnosti. Je-li 

volební stranou sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, 



uvede se navíc i označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 

nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta. Je-li volební stranou koalice politických stran 

a politických hnutí, uvede se navíc označení politické strany nebo politického hnutí, které 

kandidáta navrhlo. Názvy politických stran a politických hnutí se uvádějí ve zkratce (§ 9 

zákona č. 424/1991Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích). Před 

jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo kandidáta označené arabskou číslicí. 

Správnost údajů o volební straně a jejích kandidátech na hlasovacím lístku má právo 

zmocněnec volební strany, o nezávislém kandidátovi tento kandidát, ověřit před jeho 

vytištěním, pokud tohoto práva využije do 2 pracovních dnů po výzvě registračního úřadu. 

Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny oboustranně, 

přičemž pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech musí být použito 

stejných druhů a velikostí písma a pro hlasovací lístky použito papíru téže barvy, jakosti a 

rozměrů. V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se 

hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách 

ve všech volebních místnostech na území obce s uvedením správného údaje. 

 

11. Počty volených zastupitelů ve statutárním městě Plzni, v jeho městských obvodech a 

obcích Chrást, Dýšina a Kyšice 

 

Zastupitelstvo:        Počet volených členů: 

 

Statutární město Plzeň         47 

Městský obvod Plzeň 1         27 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany       27 

Městský obvod Plzeň 3         33 

Městský obvod Plzeň 4         25 

Městský obvod Plzeň 5 – Křimice       11 

Městský obvod Plzeň 6 – Litice        11 

Městský obvod Plzeň 7 – Radčice        9 

Městský obvod Plzeň 8 – Černice        9 

Městský obvod Plzeň 9 – Malesice        9 

Městský obvod Plzeň 10 – Lhota         7 

Chrást            11 

Dýšina            15 

Kyšice            7 

 

 

 

V Plzni dne 6. 6. 2018 

 

 

  Mgr. Roman Matoušek 

   vedoucí Odboru správních činností 

Magistrátu města Plzně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.1 Vzor  

                       Kandidátní listina 

                   pro volby do zastupitelstva 

             obce (města, městského obvodu, městské 

            části)x) ................................ 

        konané ve dnech (dne)........................... 

Volební obvod č. ............. xx) 

 

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

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

s uvedením názvu politických stran a politických hnutí 

 

Kandidáti: 

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

   jméno, příjmení, věk                           povolání 

 

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

                                         část obce,  nečlení-li se 

                                         na části,  obec x), kde je 

                                         kandidát    přihlášen   k 

                                         trvalému pobytu 

 

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

                                         název   politické  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. ........................              ......................... 

 

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

   Zmocněnec volební strany 

   jméno, příjmení, místo, 

   kde je přihlášen 

   k trvalému pobytu 

 

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

   Náhradní 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) 

 

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

                                         u nezávislého   kandidáta 

                                         podpis kandidáta xxxxx) 

 

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

 

     x) Uvede se odpovídající 

    xx) Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny 

   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, 

        všech politických stran, které ji tvoří 

 xxxxx) V případě,  že  volební  stranu  tvoří nezávislý kandidát, 

        neuvádí se údaje o zmocněnci 

 

 

 



Příloha č.2  

 

Příloha  ke kandidátní  listině pro  volby do  zastupitelstva obce 

(města, městského obvodu, městské části)x) ....................... 

konané ve dnech (dne) ............................... 

                      

    Prohlášení kandidáta 

 

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

                             jméno a příjmení 

 ...................... trvale bytem ............................. 

prohlašuji,  že souhlasím  se svou  kandidaturou; nejsou  mi známy 

překážky volitelnosti / překážka ....................... pomine ke 

dni voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské 

části)x); nedal(a) jsem souhlas k  tomu, abych byl(a) uveden(a) na 

jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva. 

 

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

                                                podpis kandidáta 

 x) Uvede se odpovídající 

 

 

 


