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Volební řád zastupitelstva města Český Brod 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tento volební řád upravuje způsob a postup volby starosty, místostarostů, dalších členů rady města, 

předsedů a dalších členů výborů zastupitelstva města Český Brod (dále jen zastupitelstvo), popřípadě 

ostatní volby, které zastupitelstvo provádí.  

2. Volby probíhají veřejným hlasováním, pokud zastupitelstvo nerozhodne o tajném hlasování.  

 

Článek 2 

Volební komise 

1. Volební komise zastupitelstva (dále jen komise) se zřizuje v případě, kdy volby probíhají tajným 

hlasováním.  

2. Volby řídí a organizuje komise. Komise je zpravidla složena z členů zastupitelstva delegovaných 

volebními stranami, které získaly v zastupitelstvu zastoupení a jejichž zástupci jsou přítomni na 

příslušném zasedání zastupitelstva. Každá volební strana má právo delegovat do komise jednoho člena 

zastupitelstva.  

3. Městský úřad zabezpečí svými zaměstnanci administrativní práce související s činností komise. Tito 

zaměstnanci nejsou členy komise a o činnosti komise a průběhu hlasování jsou povinni zachovat 

mlčenlivost. 

4. Komise si ze svých řad zvolí předsedu, který řídí práci komise.  

5. Rozhodnutí komise jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise.  

 

Článek 3 

Společná ustanovení pro oba způsoby hlasování 

1. Návrh kandidátů na jednotlivé funkce předkládají členové zastupitelstva předsedovi komise nebo, není-

li ustanovena, předsedajícímu zasedání.  Návrhy je možné podat nejdéle do zahájení voleb. 

2. Volby probíhají jednotlivě pro každou z navržených funkcí, pokud zastupitelstvo nerozhodne o sloučení 

voleb. V případě, že jsou součástí programu zasedání zastupitelstva volby do více funkcí, probíhají          

v tomto pořadí:  

1. volba starosty, 

2. volba místostarosty či místostarostů, 

3. volba členů rady, 

4. volba předsedů výboru zastupitelstva, 

5. volba členů výboru zastupitelstva, 

6. volba předsedy či předsedů jiného orgánu zastupitelstva, 

7. volba členů jiného orgánu zastupitelstva, 

8. ostatní volby.  
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3. Kandidát je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.  

4. Mezi jednotlivými koly voleb, případně před novou volbou, se může zastupitelstvo na návrh 

předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Průběh dohodovacího řízení se řídí jednacím řádem 

zastupitelstva a výborů zastupitelstva města.  

5. Zastupitelstvo může odložit konání druhého a dalších kol voleb na další zasedání zastupitelstva.  

 

Článek 4 

Průběh tajného hlasování 

1. Na základě návrhů členů zastupitelstva vyhotoví komise hlasovací lístky. Na hlasovacích lístcích se 

uvede v abecedním pořadí příjmení a jméno všech navržených kandidátů. Před jménem kandidáta je na 

hlasovacím lístku předtištěn čtvereček pro hlasování. Zastupitelstvo může rozhodnout o tom, že na 

hlasovacím lístku budou doplněny další údaje. Úplnost hlasovacího lístku ověřují všichni členové komise 

svým podpisem. Toto vyhotovení hlasovacího lístku je součástí volebního protokolu.  

2. Stejnopisy ověřeného hlasovacího lístku podepíše předseda komise. Podepsané hlasovací lístky jsou 

vydány komisí proti podpisu všem přítomným členům zastupitelstva.  

3. Přesedající po dohodě s předsedou komise vyhlásí dobu pro provedení volby.  

4. Před zahájením volby v každém kole zkontroluje komise volební schránku a zapečetí ji.  

5. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor, tak aby byla zaručena tajnost hlasování, členové 

zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.  

6. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové komise, další osoby mohou být přítomny 

jen s jejím souhlasem.  

7. Volba se provádí zakřížkováním čtverečku před jménem kandidáta. Hlasovací lístek je neplatný:  

a) pokud byl odevzdán na jiném, než vydaném tiskopisu,  

b) pokud byl kandidát označen jiným, než stanoveným způsobem,  

c) bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit,  

d) nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen.  

Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní komise a poznamená to v protokolu 

o výsledku hlasování.  

8. Členové zastupitelstva odevzdají upravený hlasovací lístek ve stanoveném čase do volební schránky. 

Dohled nad hlasováním zajišťují členové komise. Člen zastupitelstva může na hlasovacím lístku označit 

maximálně tolik kandidátů, kolik funkcí má být volbou obsazeno.  

9. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných funkcích i mimo ně, opakují se mezi nimi volby.  

10. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva tolik kandidátů, aby byl obsazen 

stanovený počet funkcí, koná se na neobsazené funkce druhé kolo volby.  

11. Do druhého kola volby postupují nezvolení kandidáti z předchozího kola, kteří mezi nezvolenými získali 

nejvyšší počet hlasů. Do druhého kola postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je počet 

neobsazených funkcí, při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.  
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12. Nezíská-li ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva tolik kandidátů, aby byl 

obsazen stanovený počet funkcí, koná se na neobsazené funkce třetí kolo volby. 

13. Do třetího kola volby postupují nezvolení kandidáti z předchozího kola, kteří mezi nezvolenými získali 

nejvyšší počet hlasů. Do třetího kola postupuje stejný počet kandidátů, jako je počet neobsazených 

funkcí, při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. 

14. Průběh druhého a třetího kola voleb je stejný jako v kole prvním.  

15. V případě, že mezi jednotlivými koly odstoupí některý z kandidátů, postupuje do kola dalšího místo něj 

kandidát s následným nejvyšším počtem hlasů.  

16. Nezíská-li ani po třetím kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva tolik kandidátů, aby 

byl obsazen stanovený počet funkcí, může zastupitelstvo rozhodnout o provedení nových voleb na 

neobsazené funkce. Pokud nejsou pro nové volby navrženi jiní kandidáti a není-li zastupitelstvem 

schválen postup dle článku 3 bodu 5. tohoto volebního řádu, odloží zastupitelstvo volbu na další 

zasedání zastupitelstva.  

 

Článek 5 

Protokol o průběhu a výsledku voleb 

1. O průběhu a výsledku voleb tajným hlasováním zpracovává komise protokol, ve kterém se uvede:  

a) označení voleb,  

b) seznam členů komise s uvedením jména předsedy,  

c) seznam navržených kandidátů,  

d) počty hlasů pro jednotlivé kandidáty,  

e) počet vydaných hlasovacích lístků, počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet platných            

a počet neplatných hlasovacích lístků,  

f) údaje o zvolených kandidátech v rozsahu uvedeném na hlasovacím lístku,  

g) rozhodnutí komise.  

2. Součástí protokolu jsou další dokumenty stanovené tímto volebním řádem, rozhodnutí zastupitelstva 

nebo komise.  

3. Protokol podepisují všichni členové komise. Každý člen komise je oprávněn doplnit protokol o námitky. 

O námitkách člena komise rozhoduje zastupitelstvo.  

4. Předseda komise seznamuje s výsledky voleb a zněním protokolu zastupitelstvo.  

 

Článek 6 

Průběh veřejného hlasování 

1. Průběh veřejného hlasování organizuje a řídí předsedající. Hlasování probíhá tak, že přesedající 

zasedání nejprve seznámí zastupitelstvo se všemi podanými návrhy. Dále zabezpečí postup dle článku 3 

bodu 2. tohoto volebního řádu. Následně zabezpečí hlasování o jednotlivých kandidátech v pořadí tak, 

jak byly návrhy předloženy. Hlasuje se v pořadí pro, proti, zdržel se hlasování.  

2. Hlasy členů zastupitelstva sčítají skrutátoři ustanoveni předsedajícím zasedání zastupitelstva. 
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3. Volba končí, získá-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva tolik kandidátů, kolik je 

stanovený počet funkcí. 

4. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva tolik kandidátů, aby byl obsazen 

stanovený počet funkcí, konají se na neobsazené funkce další kola voleb.  

5. Do dalších kol postupují nezvolení kandidáti z předchozího kola, kteří mezi nezvolenými získali nejvyšší 

počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených funkcí, při rovnosti 

hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.  

6. Průběh dalších kol voleb je stejný jako v kole prvním.  

7. Pokud nejsou pro nové volby navrženi jiní kandidáti a není-li zastupitelstvem schválen postup dle článku 

3 bodu 5. tohoto volebního řádu odloží zastupitelstvo volbu na další zasedání zastupitelstva.  

8. Průběh a výsledky veřejného hlasování jsou podchyceny přímo v zápisu ze zasedání zastupitelstva.  

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Volební řád schválilo zastupitelstvo města Český Brod na svém zasedání dne 31. 10. 2018 usnesením    

č. 76/2018 s účinností od 31. 10. 2018. Ruší se tím volební řád zastupitelstva města Český Brod 

schválený dne 5. 11. 2014. 
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