
Informace k podávání kandidátních listin pro 

volby do Zastupitelstva MČ Praha 13, 

 k jejich projednání a registraci.  

 

 
 

Úvodní informace 

 

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 přijímá odbor občansko-správní 

Úřadu MČ Praha 13 (dále jen „registrační úřad“)  

Kontaktními osobami k přijetí kandidátní listiny jsou: 

 

JUDr. Šárka Mašková 

tel.: 235011313 

e-mail: MaskovaS@praha13.cz 

pracoviště: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 - Stodůlky, 3. patro, kancelář č. 434 

 

Bc. Martina Koloušková, DiS. 

tel.: 235011316 

e-mail: KolouskovaM@praha13.cz 

pracoviště: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 - Stodůlky, 3. patro, kancelář č. 426 

 

Osobní podání kandidátní listiny bez předchozího objednání je možné v tomto časovém rozmezí: 

 

Pondělí 8.30 – 17.30 

Úterý 8.30 – 15.30 

Středa 8.30 – 17.30 

Čtvrtek 8.30 – 15.30 

Pátek  8.30 – 13.00 

 

V rozsahu uvedených hodin si lze termín pro podání kandidátní listiny i telefonicky zarezervovat, 

pokud se dostavíte k podání kandidátní listiny v čase provedené rezervace, budete odbaveni 

přednostně. Rezervaci lze domluvit telefonicky na tel. 235011313 nebo e-mailem - 

MaskovaS@praha13.cz . 

 

Mimo stanovenou dobu lze kandidátní listinu osobně podat pouze po předchozí domluvě.  

 

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne  19.7.2022 v 16.00 hodin. V této lhůtě musí být 

kandidátní listina registračnímu úřadu prokazatelně doručena (nestačí předání k poštovní přepravě), a 

to včetně všech příloh (prohlášení jednotlivých kandidátů) a petice (v případě sdružení nezávislých 

kandidátů nebo nezávislého kandidáta). Lhůtu nelze prodloužit ani prominout její zmeškání.  

 

Nejvyšší počet kandidátů, který může volební strana uvést na kandidátní listině, odpovídá počtu členů 

volených do Zastupitelstva městské části Praha 13. Počet je stanoven zastupitelstvem MČ Praha 13 

nejpozději 85 dní přede dnem voleb (do 30.6.2022) a bude oznámen nejpozději 83 dní přede dnem 

voleb na úřední desce, rovněž tak zveřejněn na webových stránkách úřadu.   

Doplňovat další kandidáty do kandidátní listiny či měnit jejich pořadí lze nejpozději 60 dnů do dne 

voleb, tedy pouze do 25.7.2022 16.00 hodin.  

 

 

mailto:MaskovaS@praha13.cz
mailto:KolouskovaM@praha13.cz
mailto:MaskovaS@praha13.cz


Volební strany 

 

Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany taxativně 

vymezuje § 20 zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů  

(dále jen „zákon o volbách“). Volební stranou mohou tak být  

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

koalice, 

• nezávislý kandidát,  

• sdružení nezávislých kandidátů nebo  

• sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.  

Politická strana a politické hnutí mohou být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož 

zastupitelstva. Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být 

pro volby do téhož zastupitelstva součástí jiné volební strany. 

K volebním stranám lze dále uvést: 

Registraci politické strany a politického hnutí upravuje zák.č. 424/1991 Sb., orgánem příslušným 

k registraci je Ministerstvo vnitra. Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí 

strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí. 

Koalice či sdružení je uskupení vzniklé dohodou zúčastněných subjektů pro určité volby, vyjádřené 

podpisem statutárních orgánů jednotlivých subjektů na kandidátní listině.  

Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od 

politických stran a politických hnutí, je volební stranou jen pro volby, ve kterých kandiduje.  

Nezávislý kandidát kandiduje sám, vlastním jménem (nemá zmocněnce). 

 

Kandidát 

Členem zastupitelstva městské části Praha 13 (kandidátem) se může stát každý volič, tedy: 

1.  státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a je v den 

voleb přihlášen k trvalému pobytu v městské části Praha 13 

2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 

věku nejméně 18 let, a je v den voleb držitelem potvrzení o přechodném pobytu či povolení 

k trvalému pobytu v městské části Praha 13. 

U kandidáta nesmí být překážka výkonu volebního práva spočívající v  

a)  zákonem stanovenému omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a  

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 

Neslučitelnost funkcí uvedená v ust. § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách je podmínkou pro následný 

výkon mandátu, nebrání však zvolení za člena zastupitelstva.  

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany.  

 

Kandidátní listina 

Podávání kandidátní listiny upravuje ust. § 21 a 22 zákona o volbách. 

Kandidátní listina musí obsahovat:  

• název zastupitelstva obce (Zastupitelstvo městské části Praha 13) 

• označení volebního obvodu, jsou volební obvody vytvořeny (dle zákona o volbách území 

městské části tvoří pouze jeden obvod, volební obvod není tedy nutné uvádět).  

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

stran a politických hnutí (pokud jsou součástí koalice či sdružení)  

• údaje o kandidátovi  

➢ jména a příjmení (tak, jak je uvedeno v evidenci obyvatel, nikoliv např. umělecké 

jméno, přezdívky apod.) 

➢ pohlaví  

➢ věk ke druhému dni voleb 

➢ povolání – lze uvést povolání, ve kterém se kandidát vyučil, které vystudoval, které 

vykonává (je zdrojem obživy) nebo i funkci, kterou zastává 

➢ část obce, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, popř. k přechodnému pobytu, 

jde-li o státního občana jiného členského státu EU (Praha13)  



➢ název politické strany nebo politického hnutí, jehož je členem, nebo údaj, že není 

členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti) 

➢ je-li volební stranou koalice, název politické strany nebo politického hnutí, které 

kandidáta navrhlo 

➢ je-li volební stranou 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 

➢ pořadí kandidáta na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla 

• jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka (náhradník je nepovinný údaj, 

ale lze to doporučit) s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplná adresa), 

není-li volební stranou nezávislý kandidát. Doporučuje se uvést i další možnosti, jak lze 

zmocněnce (náhradníka) kontaktovat – telefon, e-mail. 

• podpis  

➢ zmocněnce volební strany 

➢ kandidáta, jde-li o nezávislého kandidáta, který kandiduje sám 

➢ osoby oprávněné jednat jménem politické strany, politického hnutí nebo jejich koalice 

anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů 

s uvedením jména a příjmení a označení funkce.  

 

Upozornění – registrační úřad nemá možnost kontroly těchto údajů – titul, povolání, členství 

v politické straně. Za správnost těchto údajů zodpovídá kandidující volební strana, která předkládá 

kandidátní listinu.  

 

Prohlášení kandidáta 

 

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

➢ souhlasí se svou kandidaturou, 

➢ mu nejsou známy překážky volitelnosti, popř. že překážka pomine ke dni voleb do 

Zastupitelstva městské části Praha 13 – uvede se, v čem překážka spočívá,  

➢ nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Zastupitelstva 

městské části Praha 13.  

Na prohlášení se uvede místo, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu nebo evidovanému 

přechodnému pobytu v případě občana EU (tj. přesná a úplná adresa dle občanského průkazu nebo 

průkazu totožnosti státního občana členského státu EU) a datum narození. 

 

Petice 

Pokud volební stranu tvoří nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je nutné připojit 

ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu. 

V záhlaví petice a na každé další straně musí být uvedeno: 

• název volební strany 

• název zastupitelstva, do kterého volební strana kandiduje (Zastupitelstvo městské části Praha 

13) 

• rok konání voleb 

U podpisu voliče musí být uvedeno: 

• jméno a příjmení 

• datum narození 

• místo, kde je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu (v případě občanů EU) 

Podpisy kandidátů se nezapočítávají. 

Podepisovat se mohou pouze voliči, tj. musí být splněna také podmínka trvalého či přechodného 

pobytu (v případě občana jiného členského státu EU) na území MČ Praha 13.  

Počet podpisů je stanoven zákonem o volbách, a to ve vztahu k počtu obyvatel Městské části Praha 13 

k 1.1.2022, uveřejňuje se nejpozději 85 dní přede dnem voleb na úřední desce, tj. do 30.6.2022.  

 

 



Upozornění:  

Nástroj ePetice v Portálu občana není určen pro sběr podpisů na podporu kandidatury ve 

volbách! 

 

Zmocněnec a jeho náhradník 

 

Volební strana činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněnec nebo 

jeho náhradník je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba 

mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát (té volební strany, za kterou jedná). 

Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Zmocněnce lze odvolat písemně, zmocnění zaniká 

okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu. Pokud je na kandidátní listině uveden i 

náhradník a zmocněnec je odvolán, pouze v tomto případě nastupuje na jeho místo automaticky 

náhradník, není-li náhradník, registrační úřad jedná se statutárním orgánem volební strany.   

Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.  

 

Posouzení a registrace kandidátních listin 

 

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 19.7.2022 do 25.7.2022, zda  

• kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách 

• kandidátní listina byla podána včas (do 19.7.2022 16.00 hodin) 

• kandidátní listina neobsahuje nesprávné údaje  

• je připojena petice a má potřebný počet podpisů, jedná-li se o sdružení nezávislých kandidátů 

či nezávislého kandidáta 

V případě, že by tomuto tak nebylo, bude volební strana prostřednictvím zmocněnce vyzvána ve lhůtě 

do 27.7.2022, aby nejpozději ve lhůtě do 1.8.2022 nedostatky odstranila.  

Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě do 6.8.2022 o  

• škrtnutí  

➢ kandidáta na kandidátní listině, u něhož chybí prohlášení, nebo toto prohlášení je 

nesprávné či neúplné 

➢ kandidáta, pokud je uveden na více kandidátních listinách, a to na té kandidátní 

listině, u které chybí prohlášení. Pokud kandidát podepsal prohlášení u více 

kandidátních listin, bude škrtnut na všech kandidátních listinách 

➢ kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině uvedeni nad nejvyšší stanovený počet 

➢ kandidáta, u kterého nejsou uvedeny všechny zákonem požadované údaje  

➢ kandidáta, který nesplňuje podmínku volitelnosti  

• odmítnutí kandidátní listiny (pokud k nápravě nestačí škrtnutí kandidáta či kandidátů) 

Pokud kandidátní listina splňuje všechny náležitosti zákona o volbách, rozhodne registrační úřad 

v téže lhůtě o registraci kandidátní listiny, zašle rozhodnutí tomu, kdo je oprávněn domáhat se 

ochrany u soudu proti tomuto rozhodnutí a současně vyvěsí rozhodnutí na úřední desce registračního 

úřadu. 

 

Možnost soudního přezkumu 

 

Do 2 dnů ode dne doručení rozhodnutí se mohou domáhat ochrany u Městského soudu v Praze 

• volební strana, která podala kandidátní listinu – proti odmítnutí kandidátní listiny 

• volební strana, která podala kandidátní listinu, na níž byl kandidát rozhodnutím škrtnut, a 

škrtnutý kandidát – proti jeho škrtnutí na kandidátní listině 

• volební strana, která podala kandidátní listinu – proti provedení registrace jiné kandidující 

volební strany 

Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem od dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.  

 

Vzdání se a odvolání kandidatury 

 



Vzdát své kandidatury se může dle § 24 zákona o volbách kandidát písemným prohlášením, které 

doručí registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb, tj. do 21.9.2022 14.00 hodin.  

U kandidátních listin, podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může 

do 48 hodin před zahájením voleb, tj. do 21. 9. 2022 14.00 hodin odvolat kandidáta též zmocněnec 

volební strany. 

Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět. 

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 registrací kandidátní listiny, zůstávají údaje o kandidátovi na 

kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledků voleb se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží. 

Registrační úřad dále zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech, pokud je obdrží do 

48 hodin před zahájením voleb.  

 

Upozornění: 

Vzory uveřejněné na webových stránkách úřadu -  kandidátní listina, prohlášení kandidáta a petice -  

vychází ze zákona o volbách a prováděcí vyhlášky, od podoby vzoru se lze odchýlit, musí však být 

v příslušném dokumentu vždy uvedeny v zákoně požadované údaje.  

 

Registrace volební strany je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. 

 

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném 

volební stranou. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem a to v nejbližším termínu po 

6.8.2022, pozvánku obdrží zmocněnec či nezávislý kandidát, účast těchto osob není povinná,  

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.  


