
 
 

 
 

Volby do zastupitelstev obcí, konané dnech 23. a 24. září 2022 
         
Kandidátní listina 
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 omezením svéprávnosti nebo 
kandidát. 
Vzory kandidátních listin zasíláme v příloze k využití. 
  
Prohlášení kandidáta 
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. Vzor prohlášení kandidáta zasíláme v příloze. 
  
Petice 
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba připojit ke 
kandidátní listině petici, podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný 
počet podpisů voličů na petici jsme vám již ke zveřejnění na úřední desce zasílali.  
Dále v příloze zasíláme vzor petice k využití.  
 
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, zastupitelstva obce o 5 členech, 6 
kandidátů. 
Od těch, co tak dosud neučinili, očekáváme sdělení počtu členů zastupitelstva obce pro příští volební 
období (viz minulá informace), postačí zaslání formuláře emailem. 
  
Podávání kandidátních listin 
Volební strany předají kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého 
kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce tj. do 19.7.2022 do 
16:00 hodin registračnímu úřadu – MěÚ Moravské Budějovice. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla 
kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní 
přepravě. Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání. 
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: 
 
  
Bc. Pavlína Prokešová, 568 408 309, email: pprokesova@mbudejovice.cz 
Ing. Vladimíra Pešková, 568 408 310, email: vpeskova@mbudejovice.cz 
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