
Informace k podávání přihlášek k registraci 
pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 

 

 

Přihlášky k registraci pro volby do Senátu projednává a registruje Magistrát města Karlovy 

Vary, jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 1, v souladu s § 13 odst. 1 

písm. b) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR“).  

 

 

Přihlášky k registraci za volební obvod č. 1 je možné podat Magistrátu města Karlovy Vary – 

odboru vnitřních věcí v budově Moskevská 2035/ 21, nejpozději v úterý 19. července 2022 

do 16.00 hodin. 

 

Přihlášky k registraci přijímají: 

- Ing. Jindřiška Gallová tel. 353 151 284 (kancelář č. 311, 3. patro) 

- Ing. Věra Ježková tel. 353 151 250 (kancelář č. 311, 3. patro) 

- Bc. Martina Košíková tel. 353 151 223 (kancelář č. 313, 3. patro) 

- Zdeňka Raková  tel. 353 151 220 (kancelář č. 318, 3. patro) 

- Jan Drobil  tel. 353 151 289 (kancelář č. 315, 3. patro) 

- Lubomír Kousal  tel. 353 151 351 (kancelář č. 314, 3. patro) 

- Zuzana Janečková tel. 353 151 208 (kancelář č. 119, spojovací chodba v 1. patře) 
 

v těchto úředních hodinách: 

- pondělí a středa:  8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin 

- úterý a čtvrtek:  8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 14.00 hodin  

     (poslední den lhůty 19. července 2022 /úterý/ do 16.00 hodin) 

- pátek:   8.00 – 12.00 hodin. 

 

 

 

K přihlášce k registraci je nutné v souladu s § 61 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu 

ČR přiložit: 

 

a) doklad o státním občanství, kterým je 1: 

- občanský průkaz ČR, nebo 

- cestovní doklad ČR, nebo 

- osvědčení o státním občanství ČR, které není starší jednoho roku, nebo 

- listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, která není starší jednoho roku 

 

 

                                                 
1  § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů, ve znění  
 pozdějších předpisů 



 

b) vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou 

s textem podle vzoru, který je k dispozici na webových stránkách Magistrátu města 

Karlovy Vary v rubrice „Volby“. 

 

c) určení zmocněnce (s uvedením jeho jména, příjmení a místa, kde je přihlášen 

k trvalému pobytu), podává-li přihlášku politická strana, politické hnutí nebo koalice, 

případně též náhradníka zmocněnce (s uvedením jeho jména, příjmení a místa, 

kde je přihlášen k trvalému pobytu) 

 

d) u nezávislého kandidáta petici podporující jeho kandidaturu, která musí být 

podepsána alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu č. 1. V záhlaví petice 

a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že je 

petice určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, 

rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje a rok konání 

voleb. U každého petenta musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu a jeho podpis. Chybí-li některý z uvedených údajů 

nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se petent, podpis se nezapočítává. 

Vzor petice je k dispozici na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary 

v rubrice „Volby“. 

 

e) potvrzení o složení kauce ve výši 20.000,- Kč na zvláštní účet vedený u České národní 

banky, pobočka v Plzni. Číslo účtu bude zveřejněno na úřední desce Magistrátu 

města Karlovy Vary v zákonném termínu, nejpozději dne 13. července 2022. 

 

Vzory příloh uvedené pod písm. b), c), d), které je nutné připojit k přihlášce k registraci, jsou 

k dispozici na adrese https://mmkv.cz/cs/volby-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky“.  

https://mmkv.cz/cs/volby-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky

