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Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města Chropyně usnesením číslo ZM 3/01/2010 ze dne 8. listopadu 2014 schválilo 
Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstva města Chropyně. Vychází z metodických pokynů 
Ministerstva vnitra České republiky, Volebního řádu orgánů Zlínského kraje, zákona o obcích, Jedna-
cího řádu Zastupitelstva města Chropyně a předchozích volebních řádů města Chropyně. 

Vzhledem k tomu, že ve volebním řádu nejsou žádné změny, není třeba schvalovat nový. Platný 
volební řád je tak zastupitelstvu předložen na vědomí, neboť se podle něj budou řídit volby orgánů 
obce. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e  n a  v ě d o m í

Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstva města Chropyně. 



Zastupitelstvo města Chropyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volební řád pro volbu orgánů obce 
Zastupitelstva města Chropyně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovatel:  odbor vnitřních věcí 
Schváleno:  Zastupitelstvo města Chropyně, číslo usnesení ZM 3/01/2010, 8. listopadu 2010 
Účinnost od: okamžikem schválení 
Platnost do: neomezena 
Přílohy:  bez příloh 
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Zastupitelstvo města Chropyně vydává pro vykonání pravomoci definované § 4 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento volební řád: 
 

Článek 1  
Úvodní ustanovení 

1. Volby jsou tajné nebo veřejné. O způsobu voleb rozhoduje hlasováním zastupitelstvo města.  
2. Organizaci voleb zajišťuje a za jejich řádný průběh odpovídá tříčlenná volební komise. Členové volební komise 

jsou voleni členy zastupitelstva aklamací, přičemž zastupitelstvo určí, zda bude volba provedena jednotlivě nebo 
zda celá volební komise bude volena jedním hlasováním.  

3. Zastupitelstvo může před volbou určit počty volených členů příslušných orgánů. 
4. Volba starosty a místostarosty probíhá vždy samostatně a volí se jeden starosta a jeden místostarosta. Pokud 

zastupitelstvo schválilo navýšení počtu místostarostů, probíhá v případě volby místostarostů společná volba.  
5. Volba členů rady města probíhá společně najednou. Volí se takový počet členů rady, který zbývá do naplnění za-

stupitelstvem schváleného počtu. 
6. Volba předsedy výborů probíhá vždy samostatně. Volí se vždy jeden předseda ustanoveného výboru. 
7. Volba členů výborů zastupitelstva města probíhá společně najednou, avšak pro každý ustanovený výbor zvlášť. 

Volí se takový počet členů výboru, který zbývá do naplnění zastupitelstvem schváleného počtu. 
8. Navrhovat kandidáty na jednotlivé funkce jsou oprávněni všichni členové zastupitelstva. Návrhy se podávají ústně 

nebo písemnou formou předsedovi volební komise, který k podání takovýchto návrhů členy zastupitelstva vyzve. 
Návrhy se podávají pro každou volbu samostatně. Návrh kandidáta lze předsedovi volební komise předložit, pokud 
navržený kandidát se svojí kandidaturou souhlasil, a to bez ohledu na to, zda je přítomen zasedání zastupitelstva 
či ne. 

9. Volby probíhají v případě samostatné volby dvoukolovým způsobem, pokud některý z kandidátů nezíská již 
v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. V případě společné volby jsou volby jednokolové. 

 
Článek 2 

Tajná volba 
1. Před zahájením každé volby zkontroluje volební komise volební schránku a zamkne ji. Zkontroluje též hlasovací 

lístky. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. 
2. Navržené osoby jsou uvedeny na hlasovacím lístku v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno 

pořadové číslo. Pokud byl podán pouze jeden návrh kandidáta, uvedou se na hlasovacím lístku ke jménu slova 
PRO – PROTI. Hlasovací lístek je opatřen úředním razítkem. 

3. Volební komise předá hlasovací lístky jednotlivým členům zastupitelstva. Členové zastupitelstva vstupují jednotlivě 
do vyhrazeného prostoru pro volby, kde hlasovací lístek upraví, a poté jej vhodí do volební schránky. Členovi za-
stupitelstva, který se neodebere do vyhrazeného prostoru, komise hlasování neumožní. 

4. Úprava hlasovacího lístku se provádí v případě více kandidátů na jednom hlasovacím lístku zakroužkováním pořa-
dového čísla před jménem jednoho kandidáta nebo zakroužkováním jednoho ze dvou uvedených slov PRO – 
PROTI v případě jednoho kandidáta na jednom hlasovacím lístku. V případě, že je současně voleno více členů or-
gánu, provádí se úprava hlasovacího lístku zakroužkováním pořadového čísla před jmény tolika kandidátů, kolik 
odpovídá počtu volených členů orgánu. 

5. Po ukončení hlasování se volební komise odebere do vyčleněné místnosti, kde vyjme hlasovací lístky z volební 
schránky, spočítá je a porovná se záznamem o předání hlasovacích lístků, zda nedošlo k pokusu o ovlivnění volby. 
Poté volební komise sečte hlasovací lístky nebo hlasy pro jednotlivé kandidáty, přičemž vyloučí neplatné hlasovací 
lístky. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové volební komise, další osoby mohou být přítom-
ny jen s jejich souhlasem. 

6. Neplatný hlasovací lístek je ten, který není shodný s vydávaným lístkem volební komisí. 
7. Hlas člena zastupitelstva je neplatný,  
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a) jestliže na hlasovacím lístku neoznačil žádného kandidáta ani jednu z uvedených možností, 
b) označil-li více pořadových čísel než kolik odpovídá počtu volených členů orgánu nebo více možností, 
c) dopíše-li na hlasovací lístek další jméno, než je v něm uvedeno, 
d) jestliže hlasovací lístek jinak znehodnotí (např. přetrhnutím). 

8. Pokud vzniknou pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku nebo platnosti hlasu, rozhodne o tomto s konečnou 
platností volební komise, která tuto skutečnost uvede v zápise o výsledku hlasování.  

9. Předsedající může přerušit zasedání na dobu, kdy volební komise sčítá hlasy. 
10. O výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který podepíší všichni členové volební komise. V zápise se 

uvede: 
a) počet vydaných hlasovacích lístků, 
b) počet odevzdaných hlasovacích lístků, 
c) počet platných a neplatných hlasovacích lístků, 
d) počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty v sestupném pořadí dle počtu získaných hlasů, 
e) konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta (kandidátů). 
Výsledky hlasování oznámí členům zastupitelstva předseda volební komise neprodleně po vyhotovení zápisu na 
zasedání zastupitelstva. O přijetí výsledku hlasování se již znovu nehlasuje. 

11. Probíhá-li samostatná volba a nezíská-li při volbě žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastu-
pitelstva, koná se další kolo voleb. 
Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li více kandidátů na pr-
vém nebo druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti. Ve 
druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. Způsob hlaso-
vání je stejný, jako v prvním kole. 

12. Nebyl-li žádný z kandidátů zvolen ani ve druhém kole, anebo nedošlo k naplnění voleného počtu, vyhlásí předseda 
volební komise přestávku pro dohodovací řízení. Po přestávce činí předsedající úkony dohodnuté v dohodovacím 
řízení. Pokud bylo dohodnuto podání nových návrhů, předá slovo předsedovi volební komise a volba se podle to-
hoto volebního řádu opakuje. Pokud k dohodě nedošlo a jde o ustavující zasedání, předseda volby ukončí a požá-
dá starostu o svolání nového zasedání zastupitelstva města, na kterém se uskuteční jen ty volby, které na ustavu-
jícím zasedání zastupitelstva byly neúspěšné. 

 
Článek 3 

Veřejná volba 
1. Veřejná volba probíhá aklamací nebo hlasováním podle jmen. O způsobu veřejné volby rozhodne zastupitelstvo 

hlasováním. 
2. Volba aklamací se provádí veřejným zvednutím ruky. O kandidátech se hlasuje v abecedním pořadí. Jestliže pro-

bíhá samostatná volba a některý kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů, o dalších kandidátech se již nehlasuje. 
Jestliže probíhá společná volba, probíhá hlasování až do naplnění počtu volených členů příslušného orgánu. 

3. Při hlasování podle jmen se čtou jména členů zastupitelstva v abecedním pořadí počínaje tím členem zastupitel-
stva, kterého předseda volební komise vylosuje. Vyvolaný člen zastupitelstva sdělí jméno kandidáta, kterému dává 
hlas, případně oznámí, že se hlasování zdržuje. Pokud probíhá společná volba, sděluje jména kandidátů, kterým 
dává hlas, najednou. 

4. O výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který podepíší všichni členové volební komise. V zápise se 
uvede: 
a) počet členů zastupitelstva, kteří volili, 
b) počet členů zastupitelstva, kteří se zdrželi hlasování, 
c) počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty v sestupném pořadí dle počtu získaných hlasů, 
d) konstatování o zvolení nebo nezvolení kandidáta (kandidátů). 
Výsledky hlasování oznámí členům zastupitelstva předseda volební komise neprodleně po vyhotovení zápisu na 
zasedání zastupitelstva. O přijetí výsledku hlasování se již znovu nehlasuje. 

5. Pokud žádný z kandidátů v případě samostatné volby nedostal nadpoloviční většinu hlasů, anebo nedošlo 
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k naplnění voleného počtu, použijí se obdobně ustanovení odstavců 11 a 12 v Článku 2. 
 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení  

1. Tento volební řád byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 8. listopadu 2010 usnesením číslo 
ZM 3/01/2010 a nabývá účinnosti ihned po jeho schválení.  

2. Tento volební řád ruší dosud platný volební řád schválený usnesením zastupitelstva města číslo ZM/09/01/06 ze 
dne 6. listopadu 2006. 

 
 
 
 
 
Ing. Věra Sigmundová 
místostarostka města 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hloušek 
starosta města 
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