Volební řád Zastupitelstva městské části Praha 4
pro volby do orgánů městské části Praha 4
schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 1Z-1/2014 ze dne 26. 11. 2014
1. Předmět úpravy
1.1. Tento volební řád upravuje volbu:
-

starosty MČ Praha 4
zástupců starosty MČ Praha 4
uvolněných členů Rady MČ Praha 4
neuvolněných členů Rady MČ Praha 4
uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 4
členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 4

2. Příprava volby
2.1. Volby zajišťuje volební výbor za pomoci zaměstnanců organizační jednotky Úřadu MČ
Praha 4 příslušné k organizačnímu zajištění zasedání zastupitelstva. Kandidáti nemohou být
členy volebního výboru.
2.2. Právo volit a navrhovat kandidáty z řad zastupitelů má každý člen zastupitelstva.
Tajemníkem výboru může být pouze zaměstnanec zařazený do Úřadu MČ Praha 4. K návrhům
kandidátů na tajemníky výborů se zastupitelstvu vyjadřuje tajemník ÚMČ Praha 4.
2.3. Kandidáty lze navrhovat na zasedání zastupitelstva, jehož pořadem jednání je příslušná
volba, a to nejpozději v úvodu projednávání bodu programu, kterým je příslušná volba. Návrhy
se předávají volebnímu výboru. Není-li kandidát přítomen na zasedání zastupitelstva, dokládá se
volebnímu výboru písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Ke zvolení zaměstnance
zařazeného do Úřadu MČ Praha 4 do funkce tajemníka výboru není předchozí souhlas
zaměstnance vyžadován. Předsedající dotazem ověří, zda všichni členové zastupitelstva, kteří
hodlali navrhnout kandidáty, předali volebnímu výboru svůj návrh. Pokud není již žádný člen
zastupitelstva, který by chtěl navrhnout kandidáta, prohlásí předsedající podávání návrhů za
ukončené. Volební výbor zkontroluje, zda kandidatura není v rozporu se zákonem, s jednacím
řádem zastupitelstva a výborů zastupitelstva a volebním řádem zastupitelstva a zda byl doložen
písemný souhlas nepřítomného kandidáta s kandidaturou. Volební výbor vyhotoví seznam
navržených kandidátů v abecedním pořadí. Při shodě jména a příjmení více kandidátů musí být
tito rozlišeni. Předsedající oznámí zastupitelstvu navržené kandidáty a výsledek kontroly
přípustnosti kandidatury. Předsedající vyzve kandidáty přítomné na zasedání zastupitelstva, aby
vyjádřili svůj souhlas s kandidaturou. V případě nepřítomného kandidáta předsedající oznámí,
zda nepřítomný kandidát písemně souhlasil s kandidaturou. V pochybnosti o tom, zda může
dotyčná osoba kandidovat, rozhoduje zastupitelstvo. Rozhodne-li zastupitelstvo, že se
kandidatura dotyčné osoby nepřipouští, nebude do volby zařazena. Navrhovaný kandidát se
může vzdát kandidatury do zahájení hlasování. Vzdát se kandidatury lze osobně oznámením
zastupitelstvu na zasedání zastupitelstva nebo písemně na listině doručené předsedajícímu nebo
volebnímu výboru. Listinu o vzdání se kandidatury předsedající přečte zastupitelstvu.
Předsedající oznámený seznam kandidátů, který případně upraví podle výsledku hlasování
zastupitelstva o přípustnosti kandidatury či s přihlédnutím ke vzdání se kandidatury či
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nesouhlasu s kandidaturou, předá zpět volebnímu výboru k zajištění hlasování. Vzdá-li se
kandidát kandidatury poté, co již volební výbor započal zajišťovat hlasování podle seznamu
oznámených kandidátů, který jí předal předsedající, zohlední tuto skutečnost při přípravě
hlasování.
2.4. Hlasuje se tajně.
2.5. Tajné hlasování probíhá za použití hlasovacích lístků.
2.6. Při tajném hlasování za použití hlasovacích lístků zabezpečí volební výbor přípravu
hlasovacích lístků, na které budou v abecedním pořadí zapsáni navržení kandidáti, kteří vyslovili
souhlas se svojí kandidaturou a zastupitelstvo nerozhodlo, že jejich kandidatura je nepřípustná.
Při shodě jména a příjmení více kandidátů musí být tito rozlišeni. Volební výbor vydá hlasovací
lístky označené razítkem všem členům zastupitelstva přítomným na zasedání zastupitelstva.
Volební výbor zajistí volební schránku, kterou zapečetí a na kterou dohlíží. Volební výbor zajistí
prostor pro úpravu hlasovacích lístků.
2.7. Průběh volby řídí předseda volebního výboru, který též zahajuje a ukončuje hlasování.
3. Hlasování
Tajné hlasování za použití hlasovacích lístků
3.1. Volební výbor dohlíží na průběh volby a kontroluje, zda každý zastupitel hlasuje
pouze jednou.
3.2. Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné.
3.3. Zastupitel vstoupí do volební místnosti, kde obdrží hlasovací lístek. Zastupitelé
vstupují po jednom. Po obdržení hlasovacího lístku vstoupí hlasující do prostoru určeného k
úpravě hlasovacího lístku.
3.4. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
se hlasujícím. S hlasujícím, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
hlasující, nikoliv však člen volebního výboru, a hlasovací lístek za něho upravit.
3.5. Hlasuje se tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků se
vloží hlasovací lístek před volebním výborem do volební schránky. Za hlasujícího, který není
schopen vložit hlasovací lístek do volební schránky, může tak učinit jiný hlasující, nikoliv však
člen volebního výboru.
3.6. Hlasujícímu, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
volební výbor hlasování neumožní.
3.7. Po ukončení hlasování volební výbor provede posuzování platnosti hlasovacích
lístků či hlasů a sčítání hlasů.
3.8. Volební výbor při všech způsobech volby vyhotoví zápis o výsledku hlasování, ve
kterém uvede počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet platných hlasovacích lístků či hlasů,
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počet hlasů pro kandidáty, jejich pořadí a údaj o zvolení. Zápis podepisují všichni členové
volebního výboru. Má-li některý člen volebního výboru výhradu k průběhu volby, uvede svoji
výhradu do zápisu. Výsledky hlasování vyhlašuje zástupce volebního výboru tak, že uvede
pořadové číslo hlasování a ohlásí, který kandidát byl zvolen, popř. kteří kandidáti postupují do
dalšího kola či zda se volba opakuje. Zástupce volebního výboru oznamuje, zda měl některý člen
volebního výboru k průběhu voleb výhradu. Má-li některý člen zastupitelstva výhradu k průběhu
volby, je mu umožněno, aby ji přednesl zastupitelstvu. Předsedající nechá zastupitelstvo hlasovat
o tom, zda výhrada k průběhu voleb je natolik závažná, že se bude volba či hlasování opakovat.

4. Volba starosty MČ Praha 4
4.1. Při tajném hlasování za použití hlasovacích lístků se hlasování provádí
zakroužkováním jména na hlasovacím lístku u toho kandidáta, pro kterého člen zastupitelstva
hlasuje. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém je zakroužkován více než jeden kandidát. Při
elektronickém hlasování zmáčknutím příslušného tlačítka. Při veřejném hlasování bez
elektronického zařízení se hlasování provádí zdvižením ruky.
4.2. V prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel hlasy nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva. V případě, že žádný z kandidátů neobdržel hlasy nadpoloviční
většiny, uskuteční se druhé kolo volby, do něhož postupují dva kandidáti, kteří v prvém kole
obdrželi nejvyšší počet hlasů. Volba se opakuje podle pravidel kola prvého. Pokud ani v tomto
kole nezíská nadpoloviční většinu žádný z kandidátů, celá volba se opakuje s nově navrženými
kandidáty podle stejných pravidel.
4.3. Pokud byl do prvého kola navržen pouze jeden kandidát a nezíská-li v něm nadpoloviční
většinu hlasů všech členů zastupitelstva, celá volba se opakuje s nově navrženými kandidáty
podle stejných pravidel.
5. Volba zástupců starosty MČ Praha 4
5.1. Při tajném hlasování za použití hlasovacích lístků se hlasování provádí zakroužkováním
jména na hlasovacím lístku u těch kandidátů, pro které člen zastupitelstva hlasuje. Neplatný je
hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno více kandidátů, než je zastupitelstvem schválený
počet zástupců starosty (dále jen "x
5.2. Zvoleno je "x" kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, vždy však musí obdržet
hlasy nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
5.3. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně než "x" kandidátů, uskuteční se druhé
kolo voleb. Postupují do něj kandidáti, kteří se umístili do "x". místa, avšak neobdrželi
nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva a dále maximálně stejný počet kandidátů,
kteří se umístili na "x" + prvém a dalším místě v prvém kole.
5.4. Volba ve druhém kole se provádí analogicky jako v prvním kole s tím, že neplatný je
i hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno více kandidátů, než kolik je v druhém kole
voleno zástupců starosty.
5.5. Pokud ani ve druhém kole není zvolen celkový počet "x" zástupců starosty opakuje se
volba od prvního kola s nově navrženými kandidáty podle stejných pravidel pro zbývající počet
volných míst.
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6. Volba uvolněných členů Rady MČ Praha 4
6.1. Volba uvolněných členů Rady MČ Praha 4 do funkce dalších členů Rady MČ Praha
4 probíhá podle pravidel volby zástupců starosty MČ Praha 4. Před touto volbou musí
zastupitelstvo hlasováním rozhodnout o počtu uvolněných členů Rady MČ Praha 4 tak, aby byl
dán počet míst, na která se volí.
7. Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha 4
7.1. Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha 4 do funkce dalších členů Rady MČ
Praha 4 probíhá podle pravidel volby zástupců starosty MČ Praha 4. Před touto volbou musí
zastupitelstvo hlasováním rozhodnout o celkovém počtu členů Rady MČ Praha 4 tak, aby byl
dán počet míst, na která se volí.

8. Volba uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 4
8.1. Volba uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 4 probíhá podle pravidel volby
zástupců starosty MČ Praha 4. Před touto volbou musí zastupitelstvo hlasováním rozhodnout o
počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 4 tak, aby byl dán počet míst, na která se volí.
9. Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
9.1. Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4 probíhá podle pravidel volby starosty
MČ Praha 4.
10. Volba dalších členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
10.1. Volba dalších členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4 probíhá podle pravidel volby
zástupců starosty MČ Praha 4.
11. Volba tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
11.1. Volba tajemníků výborů zastupitelstva MČ Praha 4 probíhá podle pravidel volby
starosty MČ Praha 4.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem
MČ Praha 4.
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