
Jak správně volit aneb volební kuchařka pro komunální 

volby 

Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě 

stran, hnutí či volebních uskupení. Počet mandátů (členů) jednoho uskupení v 

zastupitelstvu  vychází z celkového počtu hlasů, které toto volební uskupení obdrží od 

voličů. Označí-li volič křížkem celé volební uskupení v rámečku u jeho názvu, obdrží 

všichni kandidáti tohoto uskupení po jednom hlasu a uskupení obdrží tolik hlasů, kolik má 

na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých volebních 

uskupení v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční 

hlasy) a každé uskupení tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů 

do celkového počtu  pak obdrží volební uskupení, které volič dále označil v rámečku u jeho 

názvu. Volební uskupení, které chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat 

minimálně 5 % hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který 

jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních uskupení, nemusí 

být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho volební uskupení jako celek nedostane potřebných 5 

% hlasů. Čím více hlasů které volební uskupení obdrží, tím více míst v zastupitelstvu 

získá. 

Usnesením zastupitelstva obce Velké Přílep z května letošního roku byl stanoven počet členů 

obecního zastupitelstva pro období 2014-2018 na 11.  

Hlasovat lze jedním z následujících způsobů 

 Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volebního uskupení 

pouze tuto kandidátku. Tím je dán hlas kandidátům tohoto uskupení v pořadí dle 

hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být 

v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební 

kandidátka, byl by takový hlas neplatný.  

 Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 

hlasuje, a to z kteréhokoliv volebního uskupení, nejvýše však tolik kandidátů, kolik 

členů zastupitelstva obce má být zvoleno (11). Pokud by bylo označeno tímto 

způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.  

 Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že 

lze označit křížkem jednu volební kandidátku a dále v rámečku před jménem 

kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných 

sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební  uskupení. V tomto případě je dán 

hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označeného volebního uskupení je dán hlas 

podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 

volených členů zastupitelstva obce (11).  

Hlas je neplatný jestliže 

 volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební uskupení, ani žádného kandidáta  

 volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volebního 

uskupení  více než jednu volební kandidátku  

 volič označil v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více 

kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno 


