
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2022 

 

Dny stanovené pro konání voleb v České republice:  

 pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 

 sobota 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 

 pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

 sobota 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají v obcích zařazených do senátního obvodu č. 37 – Jičín. Ve 

správním obvodu POU Lysá nad Labem tedy v obcích JIŘICE, LYSÁ NAD LABEM, MILOVICE, 

STARÁ LYSÁ, STRATOV. 

 

Následující informace se týkají zejména voleb do zastupitelstev obcí. 

 

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí 

 registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich 

koalice 

 nezávislí kandidáti 

 sdružení nezávislých kandidátů 

 sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů 

 

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny 

 nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je : 

 obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory 

 pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad 

 

Petice na podporu kandidatury 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní 

listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Záhlaví petice a  každá její další strana 

musí obsahovat: 

 název volební strany 

 název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje 

 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. 

Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. 

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se 

zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. 

 

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým 

nejpozději 85 dnů přede dnem voleb: 

 seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají 

kandidátní listiny přímo, a 

 seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu 

úřadu 



 potřebný počet podpisů na peticích  

 

Náležitosti kandidátní listiny: 

 název zastupitelstva obce 

 označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny 

 název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických 

stran a politických hnutí 

 jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke druhému dni voleb, povolání, část obce, 

nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, případně k 

přechodnému pobytu, jde-li o cizince (§ 4 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb.), 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") 

 pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla 

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

přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou 

nezávislý kandidát – doporučujeme pro rychlejší komunikaci uvést kontaktní telefon a e-mail 

(např. pro zaslání hlasovacího lístku ke schválení před tiskem) 

 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 (politické strany, politického 

hnutí)  popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena 

 příloha – 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 (úplnou adresu místa trvalého pobytu), případně k přechodnému pobytu, 

jde-li o cizince podle § 4 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., a datum narození. 

 

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

volených do příslušného zastupitelstva obce. 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. 

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 zbavená způsobilosti k právním úkonům 

nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana 

písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu. 

 

Informace k názvu volební strany: 

 • V případě kandidatury volebních stran typu koalice, sdružení nezávislých kandidátů a sdružení 

politických strany / hnutí a nezávislých kandidátů, u nichž název volební strany je na úvaze volební 

strany, je třeba upozornit na zásadní nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3181/18 z 31. prosince 2018 

(dostupný zde) a z něj vyplývající právní větu – cit: 

„Ústavně zaručené právo na svobodné volby (čl. 21 Listiny) v sobě zahrnuje závazek veřejné moci 

zajistit ve volbách svobodné vyjádření vůle voličů [čl. 25 písm. b) Mezinárodního paktu o občanských 



a politických právech] či svobodné vyjádření názorů lidu (čl. 3 Dodatkového protokolu k Úmluvě).  V 

rozporu s tím by byl stav, kdy by volební strany vystupovaly pod názvem, který je z pohledu 

průměrného voliče zaměnitelný s názvem politické strany či politického hnutí, které se nepodílely na 

vytvoření této volební strany. Je tudíž třeba vykládat § 22 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí se zřetelem na § 6 odst. 3 zákona o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích tak, že název volební strany nesmí být zaměnitelný s názvem ani zkratkou politické 

strany nebo politického hnutí registrovaných podle zákona o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích, které se nepodílely na vytvoření této volební strany. Pokud si volební strana ve své 

kandidátní listině v rozporu s tím zvolí zaměnitelný název, jde o závadu kandidátní listiny, kterou je 

registrační úřad povinen se zabývat při projednání kandidátní listiny dle § 23 zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí. Rozhodne-li registrační úřad o registraci kandidátní listiny volební strany, jejíž 

název je zaměnitelný s názvem politické strany či politického hnutí, které se nepodílely na vytvoření 

této volební strany, lze se proti provedení registrace domáhat soudní ochrany podle § 59 odst. 2 

zákona o volbách do zastupitelstev obcí.“  

 

Na základě výše uvedené právní věty je POVINNOSTÍ registračních úřadů se po podání kandidátní 

listiny zabývat tím, zda-li název volební strany není zaměnitelný s NÁZVEM politické strany nebo 

politického hnutí registrovaných podle zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutí, ve znění pozdějších předpisů, která(-é) se na vytvoření předmětné volební strany 

nepodílela(-y), a to všech, které jsou registrovány Ministerstvem vnitra (nikoliv jen těch politických 

stran / hnutí, které pro volby v dané obci podaly kandidátní listinu).  

V případě zjištění takového závady [bude-li zjištěna shoda s existujícím názvem politické strany / 

hnutí a názvem volební strany (nutno sledovat velká / malá písmena v názvu, která mají pro posouzení 

případné shody význam)] je nutné postupem dle § 23 odst. 1 zák. o volbách do ZO volební stranu 

(prostřednictvím zmocněnce) vyzvat k odstranění závady a pakliže závada ve stanovené lhůtě nebude 

odstraněna - je dán důvod pro vydání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, neboť kandidátní 

listina ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 31281/18 ze dne 31. prosince 2018 neobsahuje 

náležitost podle § 22 odst. 1 písm. c) zák. o volbách do ZO, a to nezaměnitelný název volební strany.  

 

PŘÍKLAD:     

- Registračnímu úřadu MÚ Semily bude pro volby do ZM Semily podána kandidátní listina 

koalice politického hnutí Slušní lidé a politické strany Republika s názvem SEMILÁCI.   

 

- Registrační úřad nahlédnutím do rejstříku politických stran a politických hnutí 

https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx zjistí, že politická strana s identickým 

názvem SEMILÁCI je podle zák. o sdružování v polit. stranách a v polit. hnutí zaregistrována. Jelikož 

politická strana SEMILÁCI není součástí předmětné koalice, název koalice je zaměnitelný s názvem 

registrované politické strany SEMILÁCI - závada.  

 

- Ať už předmětná politická strana SEMILÁCI pro volby do daného zastupitelstva kandidátní 

listinu podá nebo nepodá - registrační úřad zjistil závadu, proto  dle § 23 odst. 1 zák. o volbách do ZO 

zašle zmocněnci koalice výzvu k odstranění této závady, pokud zmocněnec ve stanovené lhůtě název 

změní (m.j. např. i změnou názvu koalice nově na: Semiláci nebo doplnění slov nově na: SEMILÁCI 

pro občany) závada tím bude odstraněna, neboť nový název již není zaměnitelný s existujícím názvem 

politické strany. V opačném případě (nebude-li zmocněncem závada odstraněna), je dán důvod pro 

vydání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny dle výše cit. ust.  

 



• Jak bude registrační úřad řešit situaci, bude-li mu podána kandidátní listina volební strany typ 

sdružení nezávislých kandidátů s identickým názvem (např. Za obec krásnější), jímž je označena jiná 

již podaná kandidátní listina (další volební strany – také typu sdružení nezávislých kandidátů) pro 

volby do téhož zastupitelstva obce? 

Podle výkladu Ministerstva vnitra v daném případě lze aplikovat judikaturu Ústavního soudu sp. zn. 

II. ÚS 31281/18 ze dne 31. prosince 2018 (zaměnitelný název politické strany / hnutí), neboť 

registrační úřad by měl zabránit „zmatení průměrného voliče z důvodu zaměnitelnosti názvu 

kandidujících subjektů“. Registrační úřad by se měl nejprve snažit věc vysvětlit a domluvit se se 

zmocněnci dotčených volebních stran na odlišení jejich názvů, přičemž k odlišení může postačovat i 

změna velkých a malých písmen v názvu volební strany. Pokud však k úpravě názvu volební strany 

nedojde, může registrační úřad v pořadí druhou podanou kandidátní listinu odmítnout a v rozhodnutí 

odkázat na výše uvedenou judikaturu Ústavního soudu. 

 

• Stejně jako v názvech politických stran / hnutí registrovaných Ministerstvem vnitra, tak i v 

názvech volebních stran typu koalice, sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran / 

hnutí a nezávislých kandidátů, v jejichž případě je název na volbě dané volební strany, musí být při 

dalším volebním procesu respektována velká / malá písmena, znamínka (např. vykřičníky, uvozovky, 

tečky za slovy) tak, jak je uvedeno v kandidátní listině.  

 

• Obrázky, symboly aj. grafické znaky uvedené v názvu volební strany [např. ] 

případně i podtržení názvu jsou nestandardní, neboť název znamená text a tudíž registračním úřadem 

nebudou akceptovány. Jsou-li v názvu volební strany užity obrázky, symboly nebo podtržení textu, dle 

výkladu Ministerstva vnitra jde o nadbytečné údaje, nikoliv o závadu, a proto není dán důvod pro 

vydání výzvy k odstranění závad dle § 23 odst. 1 zák. o volbách do ZO. Za takového stavu je ale 

žádoucí zmocněnce o této skutečnosti vyrozumět, aby nadbytečné obrázky, symboly nebo podtržení 

textu z názvu volební strany odstranil. Neučiní-li tak, k obrázkům, symbolům nebo k podtržení textu v 

názvu kandidátní listiny nebude přihlíženo, tedy bude-li kandidátní listina splňovat zákonné podmínky 

pro registraci – bude zaregistrována, ale název volební strany bude uveden bez obrázků, symbolů nebo 

podtržení textu.  

 

• Název volební strany typ nezávislý kandidát (jedinec) by měl obsahovat jméno a příjmení 

daného nezávislého kandidáta.  V rozporu se zákonem však není, pokud si nezávislý kandidát zvolí 

jiný název (např. Hans Weber si zvolí název Honza Weber, neboť takto je v obci znám; samozřejmě, 

že v následující části kandidátní listiny, která obsahuje údaje o kandidátovi, musí být uvedeno jméno a 

příjmení Hans Weber, neboť takto je evidován v základních registrech).   

Pokud by si ovšem nezávislý kandidát Hans Weber na kandidátní listině, jakožto název volební strany, 

uvedl např. Jaromír Jágr - na takový název (jímž by „parazitoval“ na jménu jiné, a to známé a 

uznávané osobnosti) lze analogicky aplikovat výše uvedený nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 

31281/18 ze dne 31. prosince 2018 (zaměnitelný název politické strany / hnutí) a výše popsaný postup. 

 

TYP volební strany: NÁZEV: 

 

Politická strana / Politické 

hnutí 

název musí odpovídat názvu příslušné politické strany / 

politického hnutí, pod nímž je zaregistrována(-o) u MV  

on-line rejstřík polit. stran a hnutí je uveden na: 

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


 
Koalice 

(např. koalice složená z polit. 

strany AAAA a polit. hnutí 

BBBB) 

název závisí na dohodě koaličních subjektů 

(např.: „Koalice, kterou má smysl volit“), 

ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou v ČR 

registrované PS/PH  

 
Nezávislý kandidát 

 

názvem by mělo být jméno(-a) a příjmení fyzické osoby 

(např.: Hans Weber);  

v rozporu se zákonem však není, pokud si zvolí jiný název 

(např.: Honza Weber)  

 

Sdružení nezávislých 

kandidátů 

název závisí na dohodě členů sdružení 

(např.:  Za obec krásnější), 

ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou v ČR 

registrované PS/PH 

 
Sdružení politických stran / 

hnutí a nezávislých kandidátů 

(např. sdružení polit. strany 

AAA a nezávislých kandidátů) 

název závisí na dohodě kandidujících subjektů (např.: MY 

JSME TA PRAVÁ VOLBA!), 

ale nesmí být zaměnitelný s názvem nebo zkratkou v ČR 

registrované PS/PH 

 

 

K údaji „POVOLÁNÍ KANDIDÁTA“ je třeba zdůraznit: 

 

Je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval, nebo které 

vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není povoláním či 

zaměstnáním, ale pouhým zájmem nebo zálibou či informací o jeho angažovanosti. 

 

Nepříznivým trendem poslední doby je ale skutečnost, že kandidující subjekty v kandidátní listině, v 

rámci údaje o povolání kandidátů, uvádějí nejen povolání kandidáta, ale též značné množství 

informací o mimopracovní činnosti kandidáta, jeho aktivitách, sportovních, uměleckých aj. úspěších, a 

oceněních, a to i z velmi dávné minulosti, přičemž tuto část kandidátní listiny nepochybně vnímají 

jako prostor pro volební agitaci.  V části údajů o povolání kandidáta nelze připustit užití výrazů, které 

jsou rasistické, vulgární, urážlivé nebo v rozporu dobrými mravy.  

Důsledkem tohoto dosud volebními zákony neregulovaného stavu je mnohdy nezbytnost 

přizpůsobování velikosti písma na hlasovacím lístku takovému množství údajů případně nezbytnost 

tisku oboustranného hlasovacího lístku (jak umožňuje ust. § 25 odst. 4 zák. o volbách do ZO).  

Problematikou rozšiřujících údajů o kandidátech po volbách do ZO 2014 se zabýval Krajský soud v 

Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, který ve svém usnesením č.j.  64A 20/2014, ze dne 13.11.2014 

m.j. konstatoval – cit.: 

„... Soud konstatuje, že text volebního zákona nepodává žádné bližší vymezení toho, co je třeba za 

povolání považovat. Upřesnění tohoto označení nelze ani analogicky nalézt v jiných obdobných 

předpisech upravujících volby do jiných zastupitelských orgánů, jak na to správně odkázal ve svém 

vyjádření Městský úřad .... Význam označení povolání uváděného u jednotlivých kandidátů na 

hlasovacím lístku tak je třeba hledat v souvislosti s jinými upřesňujícími údaji uváděnými u kandidátů, 

jako je jejich věk či místo bydliště. Označení povolání by tak mělo voliči sdělovat, co je jeho základním 

či nejvýznamnějším zdrojem obživy, jaká činnost určuje jeho sociální status. Nelze přitom vycházet z 

ustanovení § 5 písmeno f) zákona o zaměstnanosti, jak dovozoval navrhovatel, neboť toto vymezení se 

vztahuje pouze na pracovní činnosti. Nezařaditelnými by se pak stali důchodci, studenti, matky v 

domácnosti a koneckonců i nezaměstnaní. 



Soud na základě prezentované úvahy dospěl k závěru, že rozšiřující údaje o činnosti kandidátů jdou 

sice nad rámec toho, jaké údaje mají být podle § 25 odst. 3 volebního zákona u kandidátů uvedeny, 

nikoli však proti zákonu. To ovšem neznamená, že by takové označování jdoucí nad rámec zákonné 

úpravy soud schvaloval, příp. je považoval za vhodné. Daný stav však soud musel hodnotit z hlediska 

toho, zda bylo způsobilé nežádoucím způsobem ovlivnit volební výsledek ve prospěch kandidátů za 

volební stranu ....“ 

 

Odkazy na webové stránky: 

 

Informace MV ČR k volbám v r. 

2022: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-

senatu-2022.aspx  

Rejstřík politických stran a 

hnutí: 

https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/   

Informace ČSÚ k volbám v r. 

2022: 

https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2022  

Informace Krajské správy ČSÚ 

pro Středočeský kraj: 

https://www.czso.cz/csu/xs/priprava_voleb_v_kraji 

Počty obyvatel obcí k 1.1.2022 

na web str. ČSÚ: 

https://www.czso.cz/csu/czso/publikace-o-obyvatelstvu 

Vyhledávání částí obcí – ČÚZK: https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/vyhledej  

Výsledky voleb: www.volby.cz  

 
1
 

                                                           
1 Zdroje: Informace zveřejněné na webových stránkách MV ČR, Metodika Krajského úřadu Středočeského kraje, Metodické 

a informační materiály Krajského úřadu Libereckého kraje, příslušné zákony a prováděcí předpisy. 
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