Informace k podávání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje konané ve dnech 17. a 18. října 2008
Nejdůležitější právní předpisy pro volby do zastupitelstev krajů
-

-

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 96/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb.
vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/20002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb.
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů – upravuje
soudnictví na úseku voleb
rozhodnutí prezidenta republiky č. 282 ze dne 16. července 2008 o vyhlášení
voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do
zastupitelstev krajů

Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič (tj. státní občan ČR, který alespoň
ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje), u kterého není překážka ve výkonu volebního práva (tj.
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo
zbavení způsobilosti k právním úkonům).
Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná:
1) s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na
orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo
ustanovováním
2) s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu,
zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než
ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto
funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním, vykonává-li
zaměstnanec příslušnou funkci na orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti
kryje s územní působností tohoto kraje
3) s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem, anebo v
níž má kraj majetkovou účast
Stanovení počtu členů zastupitelstva kraje
Podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, činí počet členů zastupitelstva kraje v závislosti na počtu obyvatel kraje:
a) do 600 000 obyvatel
b) nad 600 000 do 900 000 obyvatel
c) nad 900 000 obyvatel

45 členů
55 členů
65 členů

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva kraje je počet obyvatel kraje k 1. lednu
roku, v němž se konají volby.
Počet členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který má být zvolen, činí 45.

Subjekty oprávněné podat kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva kraje
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat:
a) registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena
(registrované Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů)
b) koalice subjektů uvedených v písm. a) – za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta,
kterou všechny společně kandidující (minimálně 2) politické strany a politická hnutí jednoznačně na
kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice a stanoví její název

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva
kraje pouze jednu kandidátní listinu. Pokud politická strana nebo politické hnutí podávají
samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a
politické hnutí může být členem pouze jedné koalice.
Náležitosti kandidátních listin
Náležitosti kandidátní listiny jsou stanoveny v § 21 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor
kandidátní listiny je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 152/2000 Sb. v platném znění – viz
Vzor 3.
Kandidátní listina obsahuje:
a) název kraje
b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení
c) jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že
kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (tj. „bez politické
příslušnosti“)
d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice
e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice a jméno a
příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
f) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice
h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a
podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických
hnutí, které ji tvoří
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že
souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popř. tyto překážky
pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na
jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje. Na prohlášení kandidát dále uvede
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. adresu místa trvalého pobytu podle platného
občanského průkazu) a rodné číslo. Vzor prohlášení kandidáta je uveden v příloze 1 vyhlášky
č. 152/2000 Sb., v platném znění – viz Příloha ke vzoru 3).
Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5
kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje (na

kandidátní listině pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je tedy možné uvést
nejvýše 50 kandidátů).
Kandidující politické strany, politická hnutí a jejich koalice činí úkony ve volebních věcech
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát.
Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice
vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat;
odvolání musí být doručeno krajskému úřadu.
Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje
krajskému úřadu (a to nejpozději do 16.00 hodin – podle § 61 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb.
v platném znění je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u
příslušného orgánu nejpozději do 16.00 hodin). Registračním úřadem pro volby do
zastupitelstva kraje je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci
politické strany, politického hnutí nebo koalice. Doplňovat další kandidáty do kandidátní
listiny (do max. počtu uvedeného v § 21 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb. v platném znění),
popř. vzájemně měnit jejich pořadí, je možné nejpozději šedesátého dne přede dnem voleb do
zastupitelstva kraje (viz § 21 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb. v platném znění).

