
VOLEBNÍ ŘÁD 
 

Forma hlasování na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hoštice, které se koná dne 18.10.2022, 
může být buď veřejná, nebo tajná. Formu hlasování projedná a schválí před samotným zahájením voleb 
zastupitelstvo obce, a to veřejným hlasováním.  
 
V případě tajného hlasování, musí být zvolena volební komise v počtu tří členů. Ta si ze svého středu 
zvolí předsedu volební komise. 
 
Návrh na obsazení volební komise předloží předsedající a zastupitelé o tomto návrhu rozhodnou 
veřejným hlasováním.  
 
Návrhy na obsazení jednotlivých volených funkcí do orgánů obce může podat každý člen zastupitelstva 
obce.  
 
 
Průběh veřejného hlasování: 
 
Veřejná volba probíhá tak, že každý zastupitel musí viditelně zvednout ruku. 
 
Hlasuje se po jménech kandidátů navržených na jednotlivé volené funkce do orgánů obce.  
 
Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva obce.  

 
Průběh tajného hlasování: 

1. Před zahájením volby v každém kole zkontroluje volební komise volební schránku a zamkne ji. 
Zkontroluje též, zda jsou připraveny hlasovací lístky.  

2. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. 
Členové zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 

3. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové volební komise. Další osoby mohou 
být přítomny jen s jejich souhlasem. 

4. Písemné návrhy na obsazení jednotlivých funkcí, které od zastupitelů obdrží předseda volební 
komise, jsou uvedeny jmenovitě v abecedním pořadí na hlasovacím lístku a před jménem 
každého z nich je uvedeno pořadové číslo. Návrh lze předat předsedovi volební komise jen v 
případě, že navržený kandidát se svojí kandidaturou souhlasil. Pokud byl podán pouze jeden 
návrh, uvedou se na hlasovacím lístku ke jménu kandidáta slova PRO - PROTI - ZDRŽEL SE.  

5. Hlasovací lístky jsou proti podpisu rozdány volební komisí jednotlivým členům zastupitelstva, kteří 
po vstupu do vyhrazeného prostoru pro volby svůj hlasovací lístek upraví a vhodí do volební 
schránky.  

6. Úprava hlasovacího lístku se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem jednoho 
kandidáta nebo zakroužkováním jednoho ze tří uvedených slov PRO – PROTI – ZDRŽEL SE. 

7. Neplatný hlasovací lístek je ten, na kterém člen zastupitelstva zakroužkuje více pořadových čísel, 
nebo dopíše na hlasovací lístek další jméno, než je v něm uvedeno. Neplatný je i neupravený 
hlasovací lístek.  

8. Po ukončení hlasování se volební komise odebere do místnosti, kde vyjme hlasovací lístky z 
volební schránky, spočítá je a porovná se záznamem o předání hlasovacích lístků, aby zjistila 
celkový počet hlasovacích lístků. Poté volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty, 
přičemž vyloučí neplatné hlasy.  

9. Volební komise sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů.  

10. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, koná se další 
kolo voleb.  

11. Do dalšího kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li více 
kandidátů na prvém nebo druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého 
kola všichni takoví kandidáti. 

12. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů 
zastupitelstva. Způsob hlasování je stejný, jako v kole prvním.  

 

 



13. Nebyl-li zvolen žádný z kandidátů ani ve druhém kole, vyzve předseda volební komise, aby 
vyhlásil přestávku pro jednání členů zastupitelstva. Po přestávce buď předsedající přeruší 
zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem, nebo předá slovo předsedovi volební 
komise, který vyzve členy zastupitelstva, aby podali nové návrhy kandidátů a volba se podle 
tohoto volebního řádu opakuje. 

 

 


