Vzor kandidátní listiny - pro všechny typy volebních stran
(čerpáno ze Vzoru 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb.)
Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva obce (města, městyse, městského obvodu)
……………………………………………………………………………………………....
konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Název volební strany:
…………………………………………………………………………………………………..

Typ volební strany s uvedením názvu politických stran a politických hnutí:
(viz § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. - název politických stran a politických hnutí
se neuvede v případě nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů)
…………………………………………………………………………………………………..

Kandidáti:
1. ....................................................................................................................................
jméno, příjmení, titul (nepovinný údaj), pohlaví (muž / žena)
………………………………………….
věk (ke dni podání kandidátní listiny)

……………………………………………
povolání

.......................................................................................................................................
část obce, nečlení-li se na části, obec x), kde je kandidát přihlášen k trvalému
/u občana jiného členského státu EU popř. i přechodnému/ pobytu
........................................................................................................................................
název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj
bez politické příslušnosti
……….................................................................................... ........................................
jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo;
jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,
označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo
označení nezávislý kandidát

2. ....................................................................................................................................
jméno, příjmení, titul (nepovinný údaj), pohlaví (muž / žena)
………………………………………….
věk (ke dni podání kandidátní listiny)

……………………………………………
povolání

.......................................................................................................................................
část obce, nečlení-li se na části, obec x), kde je kandidát přihlášen k trvalému
/u občana jiného členského státu EU popř. i přechodnému/ pobytu
........................................................................................................................................
název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj
bez politické příslušnosti
……….................................................................................... ........................................
jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo;
jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,
označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo
označení nezávislý kandidát

3. ....................................................................................................................................
jméno, příjmení, titul (nepovinný údaj), pohlaví (muž / žena)
………………………………………….
věk (ke dni podání kandidátní listiny)

……………………………………………
povolání

.......................................................................................................................................
část obce, nečlení-li se na části, obec x), kde je kandidát přihlášen k trvalému
/u občana jiného členského státu EU popř. i přechodnému/ pobytu
........................................................................................................................................
název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj
bez politické příslušnosti
……….................................................................................... ........................................
jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo;
jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,
označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo
označení nezávislý kandidát
.
.
.

(uvede se odpovídající počet kandidátů)

Zmocněnec volební strany:
........................................ ………....................................................................................
jméno, příjmení, místo trvalého pobytu - přesná adresa (neuvádí se v případě
nezávislého kandidáta)

Náhradník zmocněnce volební strany:
........................................ ………....................................................................................
jméno, příjmení, místo trvalého pobytu - přesná adresa (neuvádí se v případě
nezávislého kandidáta)

V ...................................................... dne ....................................

................................................
podpis zmocněnce (NE v případě nezávislého kandidáta)

........................................................................................................................................
jméno,
příjmení
a
označení
funkce
a
podpis
osoby/osob
oprávněné/oprávněných jednat jménem politické strany nebo politického hnutí,
popř. jménem organizační jednotky xx)

……........................................
podpis kandidáta (pouze v případě nezávislého kandidáta)

x)

xx)

Uvede se odpovídající.

V případě, že volební stranu tvoří koalice politických stran a politických hnutí nebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, uvedou se
osoby oprávněné jednat jménem jednotlivých politických stran a politických hnutí,
které ji tvoří, popřípadě jménem jednotlivých organizačních jednotek, jsou-li
ustaveny.

Příloha ke kandidátní listině volební strany:
.................................................................
pro volby do zastupitelstva obce (města, městyse, městského obvodu):
...................................................................
konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Prohlášení kandidáta
"Já níže podepsaný(á)
..................................................................
jméno a příjmení (titul)

datum narození ........................

místo
trvalého
/u
i přechodného/ pobytu

občana
jiného
(přesná adresa)

členského

státu

EU

popř.

....................................................................

prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou; nejsou mi známy
překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb
do zastupitelstva obce (města, městyse, městského obvodu); nedal(a)
jsem souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a) na jiné kandidátní
listině pro volby do téhož zastupitelstva.

V ....................

dne .........

........................
podpis kandidáta

V případě nezávislého
třeba ke kandidátní
kandidaturu. Potřebný
úřad (pověřený obecní
na své úřední desce.

kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů je
listině přiložit PETICI podporující jejich
počet podpisů na petici zveřejní registrační
úřad nebo obecní úřad minimálně se 2 odbory)

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název
volební strany, název zastupitelstva obce a rok konání voleb.
U každého VOLIČE musí být dále uvedeno:






jméno,
příjmení,
datum narození,
adresa místa trvalého pobytu (v případě občana jiného členského
státu EU i přechodného pobytu),
podpis voliče.

Případné podpisy kandidátů samých se nezapočítávají, avšak kandidát
volební strany A může svým podpisem podpořit kandidaturu volební
strany B. Volič může svým podpisem podpořit i více volebních stran
(= může být uveden na více peticích, avšak na každé pouze jednou).

