Příloha č. 2 usnesení Rady MČ Praha 15 č. R-86 ze dne 12.12.2018
VOLEBNÍ ŘÁD PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.
2.

3.
4.
5.

Tento volební řád upravuje volby v rámci řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15.
V souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, volí ZMČ Praha 15 postupně starostu MČ Praha 15, místostarosty MČ Praha 15, další
členy Rady MČ Praha 15 a případně další uvolněné členy zastupitelstva.
Právo volit mají všichni členové zastupitelstva. K platné volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo může volit pouze ty kandidáty, kteří předem vyslovili s kandidaturou na příslušnou
funkci souhlas.
Volba probíhá veřejně, nestanoví-li zastupitelstvo, že se volba provede tajným hlasováním.

Čl. 2
Volební výbor
1.

2.
3.

Volby řídí a organizuje volební výbor zvolený Zastupitelstvem MČ Praha 15 ve složení: předseda,
členové (každá politická strana nebo hnutí nominuje jednoho člena), tajemník (je zaměstnanec
Úřadu MČ Praha 15 bez hlasovacího práva).
Práci výboru řídí jeho předseda a vyhlašuje výsledek volby.
Rozhodnutí výboru jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru.

Čl. 3
Společná ustanovení pro hlasování
1.
2.
3.

4.

Návrh kandidátů na jednotlivé funkce předkládají členové zastupitelstva předsedovi výboru. U návrhu
se uvádí, zda jde o návrh celého klubu.
Před zahájením volby vyzve předseda výboru kandidáty, aby veřejně prohlásili souhlas
s kandidaturou a představili se v maximální délce 3 minuty.
Volby probíhají jednotlivě pro každou z navržených funkcí, pokud zastupitelstvo nerozhodne o
sloučení voleb. V případě, že jsou součástí programu zastupitelstva volby do více funkcí, probíhají v
tomto pořadí:
a. volba starosty,
b. volba místostarosty,
c. volba člena rady,
d. volba předsedy výboru zastupitelstva,
e. volba člena výboru zastupitelstva,
f. ostatní volby.
Kandidát je zvolen, získal-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

Čl. 4
Průběh veřejného hlasování
1.

2.

3.

Průběh veřejného hlasování organizuje předseda volebního výboru. Hlasování probíhá tak, že
předseda volebního výboru nejprve seznámí zastupitelstvo se všemi podanými návrhy. Dále vyzve
kandidáty, aby veřejně prohlásili souhlas s kandidaturou.
Předseda následně zabezpečí hlasování o jednotlivých kandidátech v pořadí tak, jak byly návrhy
předloženy. Dojde-li ke zvolení, o ostatních se již nehlasuje. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel
se hlasování. Hlasy členů zastupitelstva se sčítají elektronicky, případně sčítají skrutátoři.
V případě, že žádný z kandidátů neobdržel hlasy nadpoloviční většiny, uskuteční se druhé kolo
volby, do něhož postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je volených funkcí, a to s nejvyšším
počtem hlasů získaných v předchozím kole voleb. V případě rovnosti hlasů postupují všichni

4.

kandidáti, kteří dosáhli shodného a vyššího počtu hlasů. Průběh druhého kola voleb je stejný jako v
kole prvním.
Pokud ani v tomto kole nezíská nadpoloviční většinu žádný z kandidátů, tato volba končí.

Čl. 5
Průběh tajného hlasování
1.

2.
3.
4.

Na základě návrhů členů zastupitelstva volební výbor za pomoci kanceláře starosty a informatiků
zabezpečí přípravu a tisk hlasovacích lístků. Na hlasovacích lístcích uvede v abecedním pořadí
příjmení a jméno všech navržených kandidátů včetně politického subjektu, který daný kandidát
zastupuje.
Hlasovací lístky jsou vydány výborem za pomoci kanceláře starosty všem přítomným členům
zastupitelstva.
Předsedající po dohodě s předsedou výboru vyhlásí dobu pro provedení volby.
Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Hlasovací lístek je
neplatný:
a. pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,
b. bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit,
c. nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen.
O neplatnosti hlasovacího lístku rozhoduje výbor.

5.
6.
7.

8.

Členové zastupitelstva odevzdají upravený hlasovací lístek ve stanoveném čase do volební urny.
Dohled nad hlasováním zajišťují členové výboru.
Volební výbor provede sčítání hlasů. 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 postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je volených funkcí, a to s nejvyšším
počtem hlasů získaných v předchozím kole voleb. V případě rovnosti hlasů postupují všichni
kandidáti, kteří dosáhli shodného a vyššího počtu hlasů. Průběh druhého kola voleb je stejný jako v
kole prvním.
Pokud ani v tomto kole nezíská nadpoloviční většinu žádný z kandidátů, tato volba končí.

Čl. 6
Protokol o průběhu a výsledku voleb
1.

2.
3.
4.

O průběhu a výsledku voleb zpracovává výbor protokol. V protokolu se uvádí:
a. označení voleb,
b. seznam členů výboru s uvedením jména předsedy,
c. seznam navržených kandidátů s údajem o jejich souhlasu s kandidaturou
d. počty hlasů pro jednotlivé kandidáty,
e. v případě tajné volby počet vydaných a všech odevzdaných hlasovacích lístků; dále se
uvede, kolik z odevzdaných hlasovacích lístků bylo neplatných,
f. údaje o zvolených kandidátech v rozsahu uvedeném na hlasovacím lístku,
g. rozhodnutí výboru.
Součástí protokolu jsou i stejnopisy volebních lístků, případně další dokumenty stanovené
rozhodnutím zastupitelstva nebo volebního výboru.
Protokol podepisují všichni členové výboru. Každý člen výboru je oprávněn doplnit protokol o
námitky. O námitkách člena výboru rozhoduje zastupitelstvo.
Předseda výboru seznamuje s výsledky voleb a zněním protokolu zastupitelstvo. Výsledky voleb
mají formu usnesení, zastupitelstvo však o takovém usnesení nehlasuje.

