
Příloha k Jednacímu řádu Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol 

Volební řád
Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

Znění upravené dle Usnesení Zastupitelstva MČ 2/1/2014 ze dne 11.12. 2014

§ 1
Úvodní ustanovení

Tento volební řád upravuje volbu a odvolání starosty, zástupců starosty, členů Rady, předsedů a členů výborů Zastupitelstva. Volba a
odvolání jsou tajné. 

Část I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 2
1) Zastupitelstvo volí veřejným hlasováním tříčlenný volební výbor.
2) Volební výbor zvolí svého předsedu.
3) Předseda volebního výboru přednese způsob voleb nebo odvolání, vyzve k podávání návrhů na kandidáty do jednotlivých funkcí

nebo na odvolání a zapíše na viditelné místo navržené kandidáty.

§ 3
Zahájení a průběh voleb nebo odvolání

1) Volby nebo odvolání řídí předseda volebního výboru ve spolupráci s předsedajícím.
2) Předsedající zahájí volby nebo odvolání a vyzve přítomné k předložení návrhů na kandidáty.
3) Předseda volebního výboru přijímá návrhy a zapisuje jména na viditelném místě. 
4) Předsedající vyzve navržené kandidáty, aby se ke své nominaci vyjádřili, případně se představili.
5) Předseda volebního výboru uzavře kandidátku a zajistí rozdání hlasovacích lístků.
6) Předseda volebního výboru hlásí výsledky voleb po jednotlivých kolech, provádí zápis a vyhlašuje zvolené kandidáty. Stejným

způsobem vyhlašuje výsledky odvolání.

§ 4
Vyhlášení výsledků voleb a odvolání

1) Předseda volebního výboru vyhlašuje:
a) počet rozdaných hlasovacích lístků,
b) počet odevzdaných hlasovacích lístků,
c) počet platných hlasovacích lístků,
d) počet neplatných hlasovacích lístků,
e) počet hlasů pro jednotlivé kandidáty,
f) jména zvolených kandidátů nebo jména odvolaných osob,
g) jména kandidátů, kteří postupují do dalšího kola.

2) Volební výbor provádí o průběhu voleb zápis, který podepisují všichni členové volebního výboru.
3) Zápis volebního výboru je součástí usnesení Zastupitelstva.

§ 5
Kandidáti

1) Každý člen Zastupitelstva má právo kandidovat.
2) Každý navržený kandidát má právo se vyjádřit, zda svou kandidaturu přijímá.
3) Každý navržený kandidát má právo představit svou osobu písemně nebo ústně.

Část II

VOLBY

§ 6
Volba starosty, zástupce (zástupců) starosty a předsedů výborů

1) Do každé funkce se volí zvlášť a jednotlivě pro každého navrženého kandidáta.
2) Hlasuje se tak, že každý člen Zastupitelstva na hlasovací lístek označený razítkem Městské části Praha-Suchdol, který obdržel od

volebního výboru, napíše jméno kandidáta, pro něhož v dané funkci hlasuje, případně ponechá hlasovací lístek nevyplněný.
3) Platný hlasovací lístek je ten, kde je napsáno jen jedno z navržených jmen nebo žádné jméno.
4) Neplatný hlasovací lístek je ten, kde je napsáno více než jedno jméno, jméno, které nebylo navrženo, nebo byl odevzdán jiný

hlasovací lístek, než vydal volební výbor.
5) Zvolen je kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
6) O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje volební výbor.
7) Jestliže nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů, opakuje se volba ještě jednou.
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8) Do opakované volby mohou opět kandidovat všichni zastupitelé.
9) Pokud nedojde ani v opakované volbě ke zvolení kandidáta pro některou z obsazovaných funkcí, volby se opakují na příštím

zasedání Zastupitelstva.

§ 7
Volba do vícečlenného orgánu.

1) Do vícečlenného orgánu se volí jedním hlasovacím lístkem společně pro všechna volitelná místa a to vícekolově.
2) Hlasuje se tak, že každý člen Zastupitelstva na hlasovací lístek označený razítkem Městské části Praha-Suchdol, který obdržel od 

volebního výboru, napíše jména kandidátů, pro něž pro daný orgán hlasuje, případně ponechá hlasovací lístek nevyplněný. Počet 
napsaných kandidátů na lístku nesmí být vyšší, než je počet volitelných míst pro daný orgán.

3) Platný lístek je i ten, kde je napsáno méně navržených jmen, než je počet volitelných míst v daném orgánu, nebo žádné jméno.
4) Neplatný hlasovací lístek je takový, na kterém je napsáno více jmen než je volitelných míst voleného orgánu, jméno, které nebylo 

navrženo, nebo jiný hlasovací lístek, než vydal volební výbor.
5) Zvoleni jsou kandidáti, kteří získali hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. Jestliže není zvolen příslušný počet 

kandidátů, který je třeba zvolit, následuje další kolo voleb.
6) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů v prvním kole, nejvýše však dvojnásobek počtu 

obsazovaných (dovolovaných) míst. Pokud nastala rovnost v počtu hlasů, postupují všichni se stejným počtem hlasů.
7) Stejný postup platí i pro třetí kolo voleb. Kandidáti, kteří ve druhém kole obdrželi nejvyšší počet hlasů (méně však než nadpoloviční

většinu), postupují do třetího kola. Počet postupujících kandidátů musí být roven počtu obsazovaných míst.
8) Pokud nedošlo k naplnění volitelných míst ani ve třetím kole, volby se opakují na příštím zasedání Zastupitelstva, přičemž mohou 

opět kandidovat všichni nezvolení zastupitelé.
9) Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší 

počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech i mimo ně, opakuje se mezi nimi volba maximálně 
dvakrát. Není-li ani pak rozhodnuto, o dalším postupu rozhodne zastupitelstvo.

10) Ustanovení odstavců 1) až 9) se použijí pro doplňovací volby vícečlenného orgánu obdobně.

§ 8
Volba Rady

Pro volby do tohoto orgánu se postupuje podle § 7 odst. 1 až 10.

Část III

ODVOLÁNÍ Z FUNKCE

§ 9
Odvolání starosty, zástupce starosty, předsedy výboru, člena rady a člena výboru

1) Kandidáti jsou ze svých funkcí odvoláni tajným hlasováním. 
2) Starosta, zástupce starosty, člen Rady a předseda výboru Zastupitelstva jsou odvoláváni jmenovitě a jednotlivě. Hlasuje se tak, že 

každý člen Zastupitelstva na hlasovací lístek označený razítkem Městské části Praha-Suchdol, který obdržel od volebního výboru, 
napíše slovo „ODVOLAT“ vyjadřující jeho vůli pro odvolání kandidáta nebo slovo „NEODVOLAT“ vyjadřující jeho vůli pro setrvání 
kandidáta ve funkci. 

3) Při hromadném odvolávání členů výboru se hlasuje tak, že každý člen Zastupitelstva na hlasovací lístek označený razítkem 
Městské části Praha-Suchdol s uvedenými jmény odvolávaných členů výboru, který obdržel od volebního výboru, napíše ke 
každému jménu slovo „ODVOLAT“ vyjadřující jeho vůli pro odvolání člena výboru nebo slovo „NEODVOLAT“ vyjadřující jeho vůli 
pro setrvání člena výboru ve funkci. 

4) Neplatný hlasovací lístek je takový, který obsahuje jiné slovo nebo žádné slovo, nebo jiný hlasovací lístek než rozdal volební výbor.

§ 10
Účinnost

Toto znění volebního řádu je součástí Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a nabývá účinnosti dne 11.12.2014

Ing. Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol
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