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VOLEBNÍ ŘÁD 
 

 zastupitelstva města Velké Meziříčí 
 

 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

obcích“), na tomto svém volebním řádu.  

2) Volební řád upravuje volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města.  

3) Tento volební řád lze využít i pro volbu ostatních funkcionářů do samosprávných orgánů 

města (např. při volbě předsedy a členů výborů). 

4) Pokud není tímto volebním řádem, jednacím řádem zastupitelstva města Velké Meziříčí, 

jiným předpisem nebo usnesením ZM upraven postup volby, rozhoduje o něm předsedající. 

5) Volby probíhají jednotlivě v tomto pořadí: volba starosty, volba místostarosty, volba členů 

rady. 

6) Právo volit mají všichni členové ZM.  

7) Právo být voleni mají všichni členové ZM, pokud byli navrženi a s kandidaturou vysloví 

souhlas. 

8) Každý kandidát může v průběhu voleb odstoupit. 

9) Volby se provádějí tajným hlasováním nebo veřejným hlasováním. O způsobu 

konkrétní volby rozhoduje ZM svým usnesením. 

10) V případě usnesení ZM o veřejné volbě (hlasování) se postupuje podle čl. 2. V případě 

usnesení ZM o tajné volbě (hlasování) se postupuje podle čl. 3.  

 

 

Čl. 2 

Veřejné hlasování 
 

 

     § 1 – Návrh kandidátů a způsob veřejného hlasování 

 

1) Průběh voleb řídí předsedající. 

2) Před započetím voleb vysvětlí předsedající pravidla veřejné volby. 

3) Předsedající zahájí volby a vyzve přítomné členy ZM k předložení návrhů na kandidáty. 

4) Osoba z řad zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí pověřená předsedajícím přijímá 

návrhy a zapisuje jména na viditelném místě. Pověřený může být i člen ZM, ten však nemůže 

být kandidát na volenou funkci. Pokud byl pověřený člen ZM navržen na kandidáta, určí 

předsedající jinou osobu, která bude přijímat a zapisovat jména na viditelném místě. 
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5) Předsedající vyzve navržené kandidáty, aby se ke své nominaci vyjádřili, případně se krátce 

představili. Kandidát zůstane zapsán na viditelném místě, pokud svoji kandidaturu veřejně 

přijme. V opačném případě bude ze seznamu kandidátů vyškrtnut.  

6) Předsedající uzavře kandidátku.  

7) Předsedající stanoví pořadí kandidátů pro hlasování losem. Toto pořadí pak platí i pro další 

kola volby. V případě opakované volby z důvodu nezvolení žádného kandidáta, se pořadí 

kandidátů znovu stanoví losem.  

8) Předsedající před zahájením hlasování vždy sdělí, o kterém členovi ZM se právě hlasuje. 

9) Volba se koná veřejným hlasováním. Člen ZM volí tak, že zvednutím ruky vyjádří souhlas 

s kandidátem, o němž se právě hlasuje. Hlasovat je možné i pomocí elektronického 

hlasovacího systému.  

§ 2 – Volba starosty 

 

1) Na funkci starosty může kandidovat každý člen ZM. 

2) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů ZM. 

3) Nezíská-li žádný kandidát potřebnou většinu hlasů, pokračuje volba dalším kolem, ve kterém 

se hlasuje o dvou kandidátech, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. V případě 

rovnosti hlasů na druhém místě kandidují všichni, kdo získali příslušný počet hlasů. 

4) Není-li kandidát ani pak zvolen, opakuje se volba ve třetím kole za stejných podmínek jako v 

předcházejícím kole. 

5) Pokud kandidát není zvolen ani ve třetím kole, je nutno volby opakovat s novými kandidáty. 

6) Pokud byl do prvého kola navržen pouze jeden kandidát a nezíská-li v něm nadpoloviční 

většinu hlasů z celkového počtu členů ZM, celá volba se opakuje s nově navrženými 

kandidáty podle stejných pravidel. 

7) Do opakované volby mohou opět kandidovat všichni členové ZM. 

 

 

§ 3 – Volba místostarosty 

 

1) Na funkci místostarosty může kandidovat každý člen ZM, pokud nebyl zvolen starostou. 

2) Volba místostarosty probíhá stejně jako volba starosty. 

 

 

§ 4 – Volba členů rady 

 

1) Za člena rady města může kandidovat každý člen ZM, pokud nebyl zvolen starostou nebo 

místostarostou. 

2) O každém kandidátovi se hlasuje samostatně podle pořadí stanoveného losem. Předsedající 

může nechat hlasovat o celé radě města naráz pouze tehdy, pokud je počet navržených nebo 

zbývajících kandidátů stejný nebo nižší jako počet volných míst v radě města.  

3) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů ZM. 

4) Zvolením posledního člena rady města volba končí a o ostatních kandidátech se již nehlasuje, 

neboť v této chvíli již není k dispozici žádné volné místo.  

5) Jestliže není zvolen příslušný počet kandidátů, který je potřeba zvolit, nebo nezíská-li žádný 

kandidát potřebnou většinu hlasů, pokračuje volba dalším kolem. Do druhého kola postupují 

kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů v prvním kole, nejvýše však dvojnásobek počtu 
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obsazovaných (dovolovaných) míst. Pokud nastala rovnost v počtu hlasů, postupují všichni se 

stejným počtem hlasů. 

6) 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. 

7) Pokud nedošlo k naplnění volitelných míst ani ve třetím kole, volby se opakují, přičemž 

mohou opět kandidovat všichni nezvolení zastupitelé. Opakované volby se týkají pouze 

neobsazených (volných) míst.   

   

§ 5 – Vyhlášení výsledků hlasování 

 

1) Předsedající vyhlašuje po každém hlasování počet hlasů, které kandidát obdržel a to, zda byl 

zvolen. 

2) V případě volby do vícečlenného orgánu vyhlašuje předsedající po ukončených kolech volby 

(tj. po hlasování u všech navržených kandidátů) jména zvolených kandidátů a jména 

kandidátů, kteří postupují do dalšího kola.  

3) Předsedající také vyhlašuje, zda se volba opakuje. 

4) Výsledky hlasování zapíše zapisovatel do zápisu z jednání zastupitelstva města. 

 

 

Čl. 3 

Tajné hlasování 
 

 

     § 6 – Volební komise 

 

1) Průběh voleb řídí předseda volební komise ve spolupráci s předsedajícím. 

2) Volební komise je tříčlenná a její členy volí ZM veřejným hlasování. Členy komise navrhují 

sami členové ZM. Členem volební komise nemůže být kandidát na volenou funkci. Pokud byl 

člen volební komise navržen na kandidáta, má právo odstoupit z funkce člena volební komise 

a musí být ZM zvolen nový člen. 

3) Volební komise zvolí ze svých členů předsedu. 

4) Volební komise vyhotoví pro každou volbu tolik hlasovacích lístků, kolik je členů ZM a 

opatří je razítkem města a podpisem předsedy volební komise. V záhlaví hlasovacích lístků 

musí být uvedeno datum a údaje o tom, pro kterou volbu a kolo je hlasovací lístek určen. 

5) Před započetím voleb vysvětlí předseda volební komise pravidla voleb. 

 

 

§ 7 – Návrh kandidátů a způsob hlasování 

 

1) Předsedající zahájí volby a vyzve přítomné členy ZM k předložení návrhů na kandidáty. 

2) Předseda volební komise přijímá návrhy a zapisuje jména na viditelném místě. 

3) Předsedající vyzve navržené kandidáty, aby se ke své nominaci vyjádřili, případně se krátce 

představili. Kandidát je zapsán na hlasovací lístek, pokud svoji kandidaturu veřejně přijme. 

4) Předseda volebního výboru uzavře kandidátku.  

5) V případě více kandidátů jsou tito zapsáni na společném hlasovacím lístku v abecedním 

pořadí s uvedením volební strany. 
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6) Předseda volebního výboru zajistí rozdání hlasovacích lístků přítomným členům ZM.  

7) Hlasovací lístky se upravují kroužkováním čísla před jménem kandidáta. 

8) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku osobně vloží hlasovací 

lístek před volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, 

komise neumožní hlasování. 

9) Neplatný je hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno více kandidátů, než je počet 

volených osob. Neplatný je také hlasovací lístek přetržený nebo jiný hlasovací lístek než 

vydal volební výbor. V případě pochybností rozhoduje o platnosti hlasovacího lístku volební 

výbor. 

 

§ 8 – Volba starosty 

 

1) Na funkci starosty může kandidovat každý člen ZM. 

2) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů ZM. 

3) Nezíská-li žádný kandidát potřebnou většinu hlasů, pokračuje volba dalším kolem, ve kterém 

se hlasuje o dvou kandidátech, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. V případě 

rovnosti hlasů na druhém místě kandidují všichni, kdo získali příslušný počet hlasů. 

4) Není-li kandidát ani pak zvolen, opakuje se volba ve třetím kole za stejných podmínek jako v 

předcházejícím kole. 

5) Pokud kandidát není zvolen ani ve třetím kole, je nutno volby opakovat s novými kandidáty. 

6) Pokud byl do prvého kola navržen pouze jeden kandidát a nezíská-li v něm nadpoloviční 

většinu hlasů z celkového počtu členů ZM, celá volba se opakuje s nově navrženými 

kandidáty podle stejných pravidel. 

7) Do opakované volby mohou opět kandidovat všichni členové ZM. 

 

 

§ 9 – Volba místostarosty 

 

1) Na funkci místostarosty může kandidovat každý člen ZM, pokud nebyl zvolen starostou. 

2) Volba místostarosty probíhá stejně jako volba starosty. 

 

 

§ 10 – Volba členů rady 

 

1) Za člena Rady může kandidovat každý člen ZM, pokud nebyl zvolen starostou nebo 

místostarostou. 

2) Zvoleni jsou kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů ZM. 

3) Pokud z důvodu rovnosti hlasů splní podmínky dle předchozího odstavce větší počet 

kandidátů než je počet neobsazených funkcí, pokračuje volba dalším kolem, ve kterém se 

hlasuje o kandidátech, kteří v předchozím kole získali rovný počet hlasů na posledním 

postupujícím místě. 

4) Jestliže není zvolen příslušný počet kandidátů, který je potřeba zvolit, nebo nezíská-li žádný 

kandidát potřebnou většinu hlasů, pokračuje volba dalším kolem. 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. 
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5) 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. 

6) Pokud nedošlo k naplnění volitelných míst ani ve třetím kole, volby se opakují, přičemž 

mohou opět kandidovat všichni nezvolení zastupitelé. Opakované volby se týkají pouze 

neobsazených (volných) míst.   

   

§ 11 – Vyhlášení výsledků hlasování 

 

1) Předseda volební komise vyhlašuje po jednotlivých kolech volby: 

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, 

g) jména kandidátů, kteří postupují do dalšího kola, 

h) zda se volba opakuje.  

 

2) Pověřený člen volební komise provádí o průběhu voleb zápis, který podepisují všichni 

členové volební komise. Zápis volební komise včetně všech odevzdaných hlasovacích lístků 

je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.  

 

 

Čl. 4 

Ukončení voleb 
 

Volby jsou ukončeny zvolením poslední neobsazené funkce nebo přijetím usnesení ZM 

 o odložení volby na příští zasedání ZM.  

 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení  
      

1) Změny, doplňky, nebo vydání nového volebního řádu zastupitelstva města schvaluje zasedání 

ZM. 

2) Případný výklad tohoto volebního řádu provádí ZM přijetím svého usnesení. 

3) Tento volební řád ZM nabývá účinnosti  jeho schválením na zasedání ZM dne 25.11.2014 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 25.11.2014 

 

 

 

 

 

  Ing. Radovan Necid v.r.           Josef  Komínek v.r. 

           starosta                 místostarosta 


