
Informace pro volební strany k podávání kandidátních listin 
 

Volební strany 

 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat pouze VOLEBNÍ STRANY, 
kterými jsou: 

 registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena 
(registrované Ministerstvem vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů; on-line rejstřík politických 
stran a hnutí je uveden na http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx) 

 koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla 
pozastavena 

  nezávislí kandidáti = samostatně kandidující jedinci (fyzické osoby), kteří nepodléhají 

žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona (na rozdíl od politických stran 
nebo politických hnutí)  

  sdružení nezávislých kandidátů = volná sdružení fyzických osob, která nepodléhají žádné 

předchozí registraci podle zvláštního zákona (na rozdíl od politických stran nebo politických 
hnutí)  

  sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů = volná 

sdružení politických stran / politických hnutí a fyzických osob – nezávislých kandidátů, která 
nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona (na rozdíl od politických 
stran nebo politických hnutí). 

 
Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby 
do téhož zastupitelstva obce. Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu 
samostatně, nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany. 
Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze jednu 
kandidátní listinu.   
 
Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož 
zastupitelstva obce. 
 
Koalici politických stran nebo politických hnutí musí tvořit minimálně dvě politické strany 
či politická hnutí (registrovaná u Ministerstva vnitra). 

 
 

Náležitosti kandidátních listin 

 
Kandidátní listina obsahuje: 
a) název zastupitelstva obce 
b) název volební strany 

c) označení, o jaký typ volební strany jde 

 

TYP volební strany: NÁZEV: 

 

Politická strana / Politické hnutí 

název musí být zcela totožný s údaji 
uvedenými v on-line rejstříku Ministerstva 
vnitra na http://aplikace.mvcr.cz/seznam-
politickych-stran/Default.aspx, přičemž musí 
být respektována velká / malá písmena, 
znaménka jako např. vykřičník, uvozovky, 
tečky, podtržení textu 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx


2 

 

TYP volební strany: NÁZEV: 

 
Koalice 

(např. koalice složená z politické 
strany XXX a politického hnutí YYY) 

název je otázkou dohody koaličních subjektů 
(např.: Za větší bezpečnost v obci) 

 
Nezávislý kandidát 

 

názvem by mělo být jméno(a) a příjmení 
fyzické osoby (např.: Jan Novák)  
 

 
Sdružení nezávislých kandidátů 

název je otázkou dohody členů sdružení 
(např.:  Za obec krásnější) 

 
Sdružení politické strany / 

politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

 

název je otázkou dohody kandidujících 
subjektů (např.: Správná volba) 

 
d) jména a příjmení kandidátů – v úplném a přesném tvaru, který je uveden v průkazu 

totožnosti kandidáta (jméno nelze uvádět zkratkou, v domácí nebo zdrobnělé podobě, 
pokud kandidát užívá více jmen, musí být uvedena všechna). 
 

e) pohlaví kandidátů – tento údaj se uvádí pouze na kandidátní listině (nikoliv na hlasovacím 
lístku) a je určen výhradně pro statistické zpracování Českým statistickým úřadem.  
Nahrazuje dřívější údaj o rodném čísle kandidáta, které bylo uváděno v prohlášení 
kandidáta, a z něhož bylo možné pohlaví kandidáta jednoznačně určit.  

  
f) věk kandidátů ke druhému dni voleb, tj. ke dni 24. září 2022. 

 
g) povolání kandidátů – uvede se povolání, které kandidát vykonává, nebo ve kterém 

se vyučil či které vystudoval. Nemělo by jít zjevně o údaj, který není povoláním. 
 

h) část obce, a nečlení-li se obec na části, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 
pobytu (je uvedena v adrese v občanském průkaze kandidáta) 
Město Karlovy Vary má tyto části: Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, 
Hůrky, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, Stará Role, 
Tašovice. 
Části ostatních obcí, pro které je Magistrát města Karlovy Vary registračním úřadem, jsou 
zveřejněny na webových stránkách magistrátu.  

 
i) název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem (musí být 

uveden celý název, nikoli pouze zkratka), nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany 
nebo politického hnutí, resp. údaj "bez politické příslušnosti". 
 

j) pořadí kandidáta na kandidátní listině – vyjádřené pomocí arabského čísla (1., 2., 3. atd.) 
 
k) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde 

jsou přihlášeni k trvalému pobytu (tj. přesná a úplná adresa místa trvalého pobytu podle 
průkazu totožnosti). Poznámka: volební strana typu „nezávislý kandidát“ nemá zmocněnce; 
kandidát jedná svým jménem. 
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l) u koalice se dále uvede název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta 
navrhlo (celým názvem, nikoli zkratkou) 

 
m) u sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů se dále 

uvede označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo (celým 
názvem, nikoli zkratkou), nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta 
 

n) podpis zmocněnce volební strany / resp. podpis nezávislého 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 (statutární orgán), případně s uvedením 
organizačních jednotek, jsou-li zřízeny je uveden na http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-

stran/Default.aspx].  

TYP volební strany: Na kandidátní listině musí být uveden PODPIS: 

 
Politická strana / 

Politické hnutí 

 zmocněnce  
 jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby 

oprávněné jednat jménem politické strany /politického 
hnutí (statutární orgán) NEBO jméno a příjmení, 
označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat 
jménem organizační jednotky politické strany / 
politického hnutí, je-li ustavena  

 
Koalice 

 

 zmocněnce  
 jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby 

oprávněné jednat jménem politické strany / politického 
hnutí, která je součástí koalice (statutární orgán) NEBO 
jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem organizační jednotky politické 
strany / politického hnutí, je-li ustavena 

 jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem každé další politické strany / 
politického hnutí, která je součástí koalice (statutární 
orgán) NEBO jméno a příjmení, označení funkce 
a podpis osoby oprávněné jednat jménem organizační 
jednotky politické strany / politického hnutí,                            
je-li ustavena 

 
Nezávislý kandidát 

 

 nezávislého kandidáta 
 

 
Sdružení nezávislých 

kandidátů 

 zmocněnce  
 

 
Sdružení politické 
strany / politického 
hnutí a nezávislých 

kandidátů 

 zmocněnce  
 jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby 

oprávněné jednat jménem politické strany / politického 
hnutí, která(-é) je součástí sdružení (statutární orgán) 
NEBO jméno a příjmení, označení funkce a podpis 
osoby oprávněné jednat jménem organizační jednotky 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
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TYP volební strany: Na kandidátní listině musí být uveden PODPIS: 

 politické strany / politického hnutí,  je-li ustavena 
 případně jméno a příjmení, označení funkce a podpis 

osoby oprávněné jednat jménem každé další politické 
strany / politického hnutí, která je součástí sdružení 
(statutární orgán) NEBO jméno a příjmení, označení 
funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem 
organizační jednotky politické strany / politického hnutí, 
je-li ustavena 

 

VZORY kandidátních listin pro jednotlivé typy volebních stran 
jsou uvedeny  na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary 

 
 

Povinné přílohy kandidátní listiny 

 

Typ volební strany Povinné přílohy kandidátní listiny 

 
Politická strana / Politické hnutí 

 vlastnoručně podepsaná prohlášení 
kandidátů, že souhlasí se svou kandidaturou 

 
Koalice 

 vlastnoručně podepsaná prohlášení 
kandidátů, že souhlasí se svou kandidaturou 

 
Nezávislý kandidát 

 vlastnoručně podepsané prohlášení 
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou 

 petice, která byla podepsána potřebným 
počtem voličů podporujících kandidaturu 
nezávislého kandidáta 

 
Sdružení nezávislých kandidátů 

 vlastnoručně podepsaná prohlášení 
kandidátů, že souhlasí se svou kandidaturou 

 petice, která byla podepsána potřebným 
počtem voličů podporujících kandidaturu 
sdružení nezávislých kandidátů 

 
Sdružení politické strany / politického 

hnutí a nezávislých kandidátů 
 

 vlastnoručně podepsaná prohlášení 
kandidátů, že souhlasí se svou kandidaturou 

 
Vzor prohlášení kandidáta je stanoven ve vyhlášce č. 59/2002 Sb., provedení některých 
ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) – v příloze ke vzoru 6. 

VZOR prohášení kandidáta  
je též dostupný na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary. 

 
Potřebný počet podpisů voličů na peticích je stanoven v příloze k zákonu č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí. Číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo 
směrem nahoru.  

VZOR petice je dostupný na webových stránkách Magistrátu města K. Vary. 
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Termín pro podání kandidátní listiny 

 
Kandidátní listinu lze podat nejpozději dne 19. července 2022 do 16.00 hodin 
registračnímu úřadu – Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, odbor 
vnitřních věcí, kancelář č. 119 (spojovací chodba v 1. patře) a kanceláře č. 311, 313, 314, 
315 a 318 (3. patro). 
 
Je-li kandidátní listina doručována poštou, je rozhodující den jejího doručení registračnímu 
úřadu, nikoliv jejího podání u provozovatele poštovních služeb. Poslední den lhůty je rozhodující 
i hodina (nejdéle do 16.00 hodin).  
 

Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo 
nezávislému kandidátovi. 
 

Zmocněnec volební strany 

 
Všechny volební strany, kromě volební strany typu „nezávislý kandidát“ činí úkony 
ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce.  
 
Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní 
listině. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana 
písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu. 
Náhradník zmocněnce uvedený na kandidátní listině nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, 
je-li zmocněnec odvolán. Náhradník zmocněnce není oprávněn činit úkony místo zmocněnce,                
je-li zmocněnec např. na dovolené. 

 
Zmocněncem ani jeho náhradníkem NEMŮŽE BÝT:  
 osoba mladší 18 let,  
 osoba s omezenou svéprávností,  
 kandidát (téže volební strany pro níž vykonává funkci zmocněnce).  
 
Zmocněnec plní zejména tyto termínované úkoly vyplývající ze zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí: 

Dnů přede dnem 
voleb 

Datum nejpozději do Úkol 

66  
(do 16.00 hodin) 

19.7.2022 
(úterý) 

Podání kandidátní listiny registračnímu úřadu  
(§ 21 odst. 3 zákona) 

60  
(do 16.00 hodin) 

do 25.7.2022 
(pondělí) 

Možnost doplňovat další kandidáty 
na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí  
(§ 22 odst. 2 zákona) 

53  
(do 16.00 hodin) 

1.8.2022 (pondělí) 
Případné odstranění závad na kandidátní listině  
(§ 23 odst. 1 zákona) 

30  
(do 16.00 hodin) 

24.8.2022 (středa) 
Delegování jednoho člena a jednoho 
náhradníka do okrskové volební komise 
(§ 17 odst. 2 zákona) 

 
Zmocněnec bude registračním úřadem též telefonicky či e-mailem vyzván ke korektuře 
hlasovacího lístku před jeho tiskem.   


