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Volební řád pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a 
členů Rady městské části na volební období 2014 - 2018

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. volební řád pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady 

městské části na volební období 2010 – 2014 který je přílohou tohoto usnesení

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Městská část Praha 3 

Volební řád pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části 
(starosty, zástupců starosty) a členů Rady městské části  

na volební období 2014 – 2018 

I. Společná ustanovení 

1. Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části (dále jen Zastupitelstva) volí uvolněné 
členy Zastupitelstva (postupně starostu městské části, zástupce starosty) a členy Rady městské 
části (dále jen Rady). Volby se provádějí tajným hlasováním. Volby řídí předseda zvoleného 
výboru volebního. 

2. Kandidáty navrhují kluby členů Zastupitelstva, nezávisle na jednání klubů mohou návrhy 
podávat i jednotliví členové Zastupitelstva. 

3. Jméno každého navrhovaného kandidáta bude zapsáno na tabuli členem výboru 
volebního. 

4. Každý navrhovaný kandidát je povinen se na vyzvání předsedy výboru volebního 
představit Zastupitelstvu a prohlásit, zda s kandidaturou souhlasí. Vyslovení nesouhlasu nebo 
souhlasu s výhradou znamená škrtnutí jména na tabuli. 

5. Výbor volební zajistí prostřednictvím Odboru občansko správního rozdání hlasovacích 
lístků členům Zastupitelstva. Výbor volební dohlíží, aby hlasovací lístky obdrželi všichni 
přítomní členové Zastupitelstva. 

6. Hlasovací lístek je velikosti A5, je označen kulatým razítkem Městské části Praha 3 a je 
vždy v sérii po 35 očíslován 1 až n.  

II. Volba starosty městské části  

1. Kandidáti na starostu městské části, zapsaní na tabuli mají právo vystoupit se svým 
prohlášením v časovém limitu do 10 min. 

2. Volba bude provedena napsáním jednoho jména ze jmen zapsaných na tabuli na hlasovací 
lístek. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém není uvedeno žádné jméno, na kterém je 
uvedeno více než jedno jméno nebo na kterém je uvedeno jméno, které není zapsáno na 
tabuli. Neplatný je též hlas, pokud bude použito jiného hlasovacího lístku než toho, co byl 
rozdán. Hlasovací lístek je člen Zastupitelstva povinen osobně vložit do volební schrány.  

3. Výbor volební provede sčítání hlasů. Zvolen je kandidát, který obdrží hlasy nadpoloviční 
většiny všech členů Zastupitelstva. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží hlasy 
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva, uskuteční se druhé kolo voleb, do něhož 
postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Dále se postupuje 
obdobně jako v prvním kole.  

4. Výbor volební provede opět sčítání hlasů. Zvolen je kandidát, který obdrží hlasy 
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží 
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hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva, uskuteční se třetí kolo voleb, do 
něhož postupuje 1 kandidát, který obdržel ve druhém kole nejvyšší počet hlasů. Dále se 
postupuje obdobně jako v prvním kole. 

5. Výbor volební provede opět sčítání hlasů. Zvolen je kandidát pokud obdrží hlasy 
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. V případě, že kandidát neobdrží potřebný 
počet hlasů, volba se ukončí a budou navrženi noví kandidáti, volba započne od začátku. Do 
nové volby nemohou být opět navrženi neúspěšní kandidáti. 

III. Volba zástupců starosty městské části a případně dalších uvolněných členů 
zastupitelstva 

1. Kandidáti na zástupce starosty městské části, zapsaní na tabuli, mají právo vystoupit se 
svým prohlášením v časovém limitu do 5 min. 

2. Volba bude provedena napsáním příslušného počtu jmen na hlasovací lístek. Příslušný 
počet jmen je dán počtem Zastupitelstvem schválených zástupců starosty, případně dalších 
uvolněných členů Zastupitelstva. Každý člen Zastupitelstva může na hlasovací lístek napsat 
počet jmen od jednoho kandidáta až do příslušného počtu kandidátů. Neplatný je hlasovací 
lístek, na kterém není uvedeno žádné jméno, na kterém je uvedeno více jmen, než je 
stanovený  příslušný počet jmen nebo na kterém je uvedeno jméno, které není napsáno na 
tabuli. Neplatný je též hlasovací lístek, pokud bude použito jiného hlasovacího lístku, než 
toho, co byl rozdán. Hlasovací lístek je člen Zastupitelstva povinen osobně vložit do volební 
schrány. 

3. Výbor volební provede sčítání hlasů. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší 
počet hlasů, vždy však musí obdržet hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. 

4. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně kandidátů než je požadovaný počet, 
uskuteční se 2. kolo voleb. Do 2. kola voleb postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 
a to v počtu, který se rovná dvojnásobku neobsazených míst do požadovaného počtu. 
(Příklad: požadovaný počet jsou 3 zástupci starosty. Navrženo bylo 10 kandidátů. V 1. kole 
voleb obdrží potřebný počet hlasů 1 kandidát. Do 2 kola voleb tudíž postupují 4 kandidáti 
s nejvyšším počtem hlasů.) 

5. Výbor volební provede opět sčítání hlasů. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší 
počet hlasů, vždy však musí obdržet hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. 

6. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží opět méně kandidátů než je požadovaný počet, 
uskuteční se 3. kolo voleb. Do 3. kola voleb postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a 
to v počtu, který se rovná počtu neobsazených míst. (Příklad: požadovaný počet jsou 
3 zástupci starosty. V prvním kole byl zvolen 1 kandidát. Do 2 kola voleb tudíž postoupili 
4 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Zvolen byl 1 kandidát. Do 3. kola voleb postupuje 
1 kandidát). 

7. Výbor volební provede opět sčítání hlasů. Zvoleni jsou kandidáti, pokud obdrží hlasy 
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. V případě, že žádný ze zbývajících 
kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, volba se ukončí a budou navrženi noví kandidáti 
v počtu volných míst do potřebného počtu, volba započne od začátku. Do nové volby 
nemohou být opět navrženi neúspěšní kandidáti. (Příklad: požadovaný počet jsou 3 zástupci 
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starosty. V prvním kole byl zvolen 1 kandidát. Ve 2 kole byl zvolen 1 kandidát. Do 3. kola 
voleb postoupili 2 kandidáti. Žádný z nich nebyl zvolen. Bude uskutečněna nová volba 
jednoho zástupce starosty.) 

IV. Volba členů Rady  

1. Kandidáti na členy Rady, zapsaní na tabuli, mají právo vystoupit se svým prohlášením 
v časovém limitu do 3 min. 

2. Příslušný počet členů Rady určí Zastupitelstvo. Členem Rady se stane starosta 
a zástupci starosty. Z příslušného počtu se odečte starosta a příslušný počet zástupců 
starosty (určí Zastupitelstvo). Volí se počet členů Rady do příslušného počtu. (Příklad: 
Zastupitelstvo stanovilo počet zástupců starosty 3, počet členů Rady 9. Od počtu 9 se 
odečte 1 starosta, 3 zástupci starosty, zbývá 5 členů Rady, kteří se budou volit). 

Volba zbývajících členů Rady se bude řídit stejnými pravidly jako volba zástupců 
starosty. 
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