V O L E B N Í Ř ÁD
Zastupitelstva městské části Praha 5
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V O L E B N Í ŘÁD
I. Společná ustanovení

1. Zastupitelstvo městské části Praha 5 (dále jen ZMČ ) volí postupně starostu, zástupce
starosty, radní, předsedy, členy a tajemníky výborů zastupitelstva.
2. Písemné návrhy kandidátů předkládají kluby členů ZMČ volebnímu výboru
v časovém limitu stanoveném ZMČ. Nezávisle na jednání klubů mohou písemné
návrhy podávat i jednotliví členové ZMČ. Volební výbor je povinen je zapsat na
kandidátní listinu.
3. Každý navrhovaný kandidát je povinen se na vyzvání předsedy volebního výboru
představit ZMČ a prohlásit, zda s kandidaturou souhlasí. Vyslovení nesouhlasu nebo
souhlasu s výhradou znamená vyškrtnutí z kandidátní listiny.
4. Volební výbor zabezpečí přípravu hlasovacích lístků, na které budou zapsáni kandidáti
navržení podle bodu 2., kteří vyslovili souhlas se svojí kandidaturou, seřazení podle
abecedy a označení pořadovým číslem. Hlasovací lístky obdrží všichni členové ZMČ.

II. Volba starosty
1. Kandidáti na starostu zapsaní na kandidátní listině mají právo vystoupit se svým
prohlášením v časovém limitu do 5 minut.
2. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku před jménem
tohoto kandidáta, pro kterého člen ZMČ hlasuje. V případě, že je kandidát pouze
jeden, označuje se kroužkem na hlasovacím lístku ANO nebo NE. Neplatný je
hlasovací lístek, na kterém není zakroužkován žádný kandidát anebo na kterém je
zakroužkováno více než jeden kandidát. Hlasovací lístek je člen ZMČ povinen osobně
vložit do urny.
3. Volební výbor provede sčítání hlasů. Zvolen je kandidát, který obdrží hlasy
nadpoloviční většiny všech členů ZMČ. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží
hlasy nadpoloviční většiny všech členů ZMČ, uskuteční se druhé kolo voleb, do něhož
postupují 2 kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi nejvyšší počet hlasů. Postupuje se
obdobně jako při prvním kole.
4. V případě, že kandidát na starostu je pouze jeden a neobdrží v prvním kole voleb
nadpoloviční většinu hlasů, nekoná se druhé kolo voleb a je nutné provést novou
volbu.
2

III. Volba zástupců starosty
1. Všichni kandidáti zapsaní na kandidátní listině mají právo vystoupit se svým
prohlášení v časovém limitu do 3 minut.
2. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u těch
kandidátů, pro které člen ZMČ hlasuje. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém není
zakroužkován žádný kandidát nebo je zakroužkováno více kandidátů, než je ZMČ
schválený počet zástupců starosty (dále jen„r„). Hlasovací lístek je člen ZMČ povinen
osobně vhodit do urny.
3. Volební výbor provede sčítání hlasů. Zvoleno je „r„ kandidátů, kteří obdrží nejvyšší
počet hlasů, vždy však musí obdržet hlasy nadpoloviční většiny všech členů ZMČ.
4. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně než „r „ kandidátů, uskuteční se 2. kolo
voleb. Postupují do něj kandidáti, kteří se umístili do „r „ místa, avšak neobdrželi
nadpoloviční většinu všech členů ZMČ a dále stejný počet kandidátů, kteří se umístili
na „r„ + 1. a dalších místech v prvním kole.
5. Volba ve druhém kole se provádí analogicky jako v prvním kole s tím, že neplatný je
i hlasovací lístek, na kterém je zaškrtnuto více kandidátů, než kolik je v druhém kole
voleno.
6. Pokud ani ve druhém kole není zvolen celkový počet „r“ zástupců starosty, je nutné
provést novou volbu.

IV. Volba členů rady, předsedů, členů a tajemníků výborů
1. Všichni kandidáti zapsaní na kandidátní listině mají právo vystoupit se svým
prohlášením v časovém limitu do 2 minut.
2. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u těch
kandidátů, pro které člen ZMČ hlasuje. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém není
zakroužkován ani jeden kandidát anebo na kterém je zakroužkováno více kandidátů,
než je ZMČ schválený počet volených kandidátů (dále jen „r“). Hlasovací lístek je
člen ZMČ povinen osobně vhodit do urny.
3. Volební výbor provede sčítání hlasů. Zvoleno je „r“ kandidátů, kteří obdrží nejvyšší
počet hlasů, vždy však musí obdržet hlasy nadpoloviční většiny všech členů ZMČ .
4. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně než „r“ kandidátů, uskuteční se 2. kolo
voleb. Postupují do něj kandidáti, kteří se umístili do „r“. místa, avšak neobdrželi
nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZMČ a dále stejný počet kandidátů, kteří se
umístili na „r“+1. a dalších místech v prvním kole.
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5. 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 ve druhém
kole voleno.
6. Pokud ani ve druhém kole není zvolen celkový počet „r“ členů rady, uskuteční se třetí
a případně další kola analogicky podle pravidel stanovených pro volby ve 2. kole.

Tento volební řád byl schválen usnesením ZMČ č. 1/5/2014 ze dne 20. 11. 2014 nabývá
platnosti a účinnosti dnem 20. 11. 2014

MUDr. Radek KLÍMA
starosta MČ Praha 5
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