
INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO 

ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A DO ZASTUPITELSTEV 

MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, ZE KTERÝCH SE KANDIDÁTNÍ LISTINY PODÁVAJÍ 

MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Podávání kandidátních listin   
Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do 
zastupitelstev městských částí, ze kterých kandidátní listiny podávají Magistrátu 
hlavního města Prahy, přijímá odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu 
hlavního města Prahy.  
Kontaktní osobou k přijetí kandidátní listiny je Mgr. Jana Masopustová                    
tel.: 236 00 2903 
e-mail: Jana.Masopustova@praha.eu 
pracoviště: Praha 1, Jungmannova 35/29, 2. patro, kancelář č. 240 
 
Úřední hodiny určené pro podání kandidátní listiny:   
pondělí  9.00 – 17.00 
úterý      9.00 – 16.00 
středa    8.00 – 18.00 
čtvrtek   9.00 – 16.00 
pátek     9.00 – 14.30 
 
POZOR – v rozsahu výše uvedených úředních hodin si lze termín pro podání 
kandidátní listiny zarezervovat. Pokud se dostavíte k podání kandidátní listiny 
v den a v hodinu dle provedené rezervace, budete odbaveni bez čekání. 
Rezervaci lze zadat telefonicky na tel. č. 236002903, 236002901 a 236002122 
nebo e-mailem - jana.masopustova@praha.eu     
 
Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne 31. 7. 2018 v 16.00 hod. V této 
lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu doručena. 
 
Seznam úřadů městských částí, jimž se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva 
městské části podávají přímo, a seznam městských částí, ze kterých se kandidátní 
listiny podávají Magistrátu hlavního města Prahy je zveřejněn na úřední desce 
Magistrátu. Informaci naleznete i v této sekci webu.  
Pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy tvoří území hlavního města Prahy 1 volební 
obvod. Počet členů Zastupitelstva hlavního města Prahy volených ve volbách v roce 
2018 je 65. 
 
Volební strany  
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí (v hl. m. Praze do 
zastupitelstev městských částí a Zastupitelstva hl. m. Prahy), tj. volební strany, 
taxativně vymezuje § 20 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách o do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
volbách“). Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, 
jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení 
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a 
nezávislých kandidátů.  
 



Zmocněnec 
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická 
osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jim být osoba mladší 18 
let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební 
strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění 
zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 
zákona o volbách). 
 
Kandidáti 
Kandidát do zastupitelstva obce musí splňovat podmínky volitelnosti, tj. musí 
nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat 
trvalé bydliště na území městské části, do jejíhož zastupitelstva kandiduje (u 
kandidátů do Zastupitelstva hl. m. Prahy je podmínkou trvalý pobyt na území hl. m. 
Prahy), musí být státním občanem České republiky, případně státním občanem 
jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní 
občané členských států Evropské unie). 
U kandidáta nesmí být dána překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 
písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva. 
Poslední podmínkou, která nebrání zvolení kandidáta členem zastupitelstva, nýbrž 
následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona 
o volbách, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí. 
  
Kandidátní listina 
 
Kandidátní listina obsahuje: 
a) název zastupitelstva, tj. Zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo zastupitelstvo 
městské části + název městské části  
b) označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,  
c) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 
zákona o volbách jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,  
d) údaje o kandidátech: 

- jméno, popř. jména a příjmení kandidáta, pohlaví kandidáta 
- věk kandidáta  - uvede se věk kandidáta ke dni podání kandidátní listiny, 

přepočet věku kandidáta pro účely hlasovacího lístku provede registrační úřad 
- povolání kandidáta  
- trvalý pobyt kandidáta – uvede se názvem městské části, na jejímž území je 

kandidát přihlášen k trvalému pobytu (např. Praha 1, Praha 8, Praha – 
Kunratice apod.)  

- název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem (uvede 
se registrovanou zkratkou politické strany nebo hnutí), nebo údaj, že kandidát 
není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (uvede se slovy "bez 
politické příslušnosti")  

e) pořadí kandidáta na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla  
f) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát  
 



g) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta 
navrhlo  
h) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, 
označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo 
označení, že jde o nezávislého kandidáta 
i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; 
podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo 
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a 
příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, 
popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena 
 
Vzor kandidátní listiny naleznete v této sekci webu.  
 
  
Prohlášení kandidáta 
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení 
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky 
volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva městské 
části nebo Zastupitelstva hl. m. Prahy, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na 
jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva. Na prohlášení kandidát 
uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, (tj. úplnou adresu dle občanského 
průkazu nebo průkazu totožnosti státního občana členského státu EU) a datum 
narození (§ 22 odst. 3 zákona o volbách).  
 
Vzor prohlášení kandidáta naleznete v této sekci webu. 
  
Petice 
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je 
třeba podle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici 
podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice 
vymezuje cit. ustanovení zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven 
v příloze k zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž 
se konají volby, tj. k 1. lednu 2018. Požadovaný počet podpisů uveřejňuje nejpozději 
85 dnů přede dnem voleb (tj. do 12. 7. 2018) na úřední desce registrační úřad. 
Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tj. musí být splněna také podmínka 
trvalého pobytu voliče, a to u kandidatury do Zastupitelstva hl. m. Prahy na území hl. 
m. Prahy, u kandidatury do zastupitelstva městské části na území městské části. 
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a 
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro 
podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.  
 
Počet podpisů potřebných na petici ke kandidátní listině nezávislého kandidáta a 
sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a 
do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají 
Magistrátu hlavního města Prahy, je zveřejněn na úřední desce Magistrátu hl. m. 
Prahy. Informaci o potřebném počtu podpisů naleznete i v této sekci webu. 
  
Počet kandidátů 
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených 
do příslušného zastupitelstva. Pouze v případě, má-li se do zastupitelstva volit  7 a 



méně členů, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, 
kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu 
třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Volí-li se tedy zastupitelstvo např. o 7 
členech, lze uvést na kandidátní listinu maximálně 9 kandidátů, v případě 
zastupitelstva o 6 členech, pak 8 kandidátů, zastupitelstva o 5 členech, 6 kandidátů. 
Počet členů zastupitelstev na každé volební období stanoví zastupitelstva městských 
částí a Zastupitelstvo hlavního města Prahy nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb 
a oznámí to na úřední desce nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení, tj. 83 dnů přede 
dnem voleb.  
 
Počet členů Zastupitelstva hl. m. Prahy je zveřejněn na úřední desce Magistrátu 
hlavního města Prahy a pro volební období 2018 – 2022 činí 65 členů. Počet členů 
zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu 
hlavního města Prahy, naleznete v této sekci webu.  
  
Doplnění kandidátní listiny a změna pořadí kandidátů 
Volební strany s výjimkou nezávislého kandidáta mohou prostřednictvím zmocněnce 
doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty a vzájemně měnit jejich pořadí 
nejpozději do 6. 8. 2018.  
 
Projednání a registrace kandidátních listin 
Podané kandidátní listiny budou přezkoumány ve lhůtě od 31. 7. 2018 do 6. 8. 2018. 
Pokud kandidátní listina nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem 
o volbách, vyzve Magistrát hl. m Prahy nejpozději 8. 8. 2018 volební stranu, aby 
závady odstranila nejpozději do 13. 8. 2018. 
 
Pokud volební strana ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne Magistrát hl. 
m. Prahy nejpozději dne 18. 8. 2018 s ohledem na povahu nedostatků o škrtnutí 
kandidáta, kandidátů nebo o odmítnutí kandidátní listiny. U bezvadných kandidátních 
listin rozhodne Magistrát hl. m. Prahy v téže lhůtě o registraci. 
 
Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti 
provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala 
kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta, i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních 
dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode 
dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) ochrany u Městského soudu v 
Praze. 
 
Vzdání se a odvolání kandidatury 
Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. 
U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich 
koalicemi může do 48 hodin před zahájením voleb písemně odvolat kandidaturu 
kandidáta též zmocněnec. Prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury nelze 
vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit Magistrátu hlavního města Prahy. Bylo-li 
prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno před registrací 
kandidátní listiny, takovýto kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku; Magistrát 
hl. m. Prahy změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím 
číselné řady. Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta 
učiněno po registraci kandidátní listiny, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní 
listině, avšak při zjišťování výsledku voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy nebo 



zastupitelstva městské části se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží; zároveň se 
snižuje počet kandidátů příslušné volební strany. Magistrát hl. m. Prahy zajistí 
zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území hl. m. Prahy (jedná-
li se o kandidáta do Zastupitelstva hl. m. Prahy) nebo ve všech volebních 
místnostech na území městské části (jedná-li se o kandidáta do zastupitelstva 
městské části, ze které se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy), pokud 
je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb. 
  
Volební kampaň 
Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. 
Podle § 30 odst. 1 zákona o volbách může starosta vyhradit plochu pro vylepení 
volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání 
musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Podle odstavce 3 
citovaného ustanovení je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro 
volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho 
bezprostředním okolí. 
 
Delegace do okrskových volebních komisí 
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do 
Zastupitelstva hlavního města Prahy, může delegovat nejpozději do 5. 9. 2018 
jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskových volebních komisí na území hl. m. 
Prahy. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do 
zastupitelstva městské části, může v téže lhůtě delegovat jednoho člena a jednoho 
náhradníka do okrskových volebních komisí na území dané městské části. Podala-li 
tatáž volební strana kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy i pro 
volby do zastupitelstva městské části, deleguje do téže okrskové volební komise 
pouze jedenkrát. 
Delegováním členů a náhradníků podle se rozumí doručení jejich seznamu starostovi 
městské části. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, 
kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, případně místo 
přechodného pobytu, jde-li o cizince, a podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li 
volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Seznam může obsahovat 
telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, 
popřípadě náhradníka. Dále může seznam obsahovat i údaj, do které okrskové 
volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj 
chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Zmocněnec volební strany 
může k výše uvedenému úkonu zmocnit jinou osobu; v takovém případě musí být 
k seznamu přiložena kopie tohoto písemného pověření. 
 
 
  
 


