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Volební řád 
Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tento volební řád upravuje hlasování Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou (dále 
jen zastupitelstvo obce) v případech, kdy zastupitelstvo obce rozhodne o volbě 
tajným hlasováním při volbě starosty, místostarosty, členů rady obce, předsedů 
výborů, příp. členů výborů a při volbě zástupců obce tam, kde to ukládá zákon nebo 
tam, kde o tom rozhodně zastupitelstvo obce. 
 

Článek 2 
Společná ustanovení 

1. Právo volit a být volen má každý člen zastupitelstva obce. 
2. Před započetím volby zastupitelstvo obce zvolí volební komisi složenou 

z členů zastupitelstva. Komise je tříčlenná. 
3. Kandidáty na jednotlivé funkce navrhují členové zastupitelstva obce. 
4. Před započetím volby navržený kandidát se svojí kandidaturou vysloví souhlas 

či nesouhlas. 
5. Komise před každou volbou zkontroluje, zda je hlasovací schránka prázdná a 

rozdá hlasovací lístky. Na jednom hlasovacím lístku budou uvedeni všichni 
členové zastupitelstva obce, kandidát vybraný z navržených kandidátů bude 
označen křížkem před jménem (max. v počtu obsazovaných funkcí). Hlasovací 
lístky jsou v záhlaví označeny názvem funkce, pro kterou je hlasovací lístek 
určen a počtem volených kandidátů. 

6.  Volební komise po každém provedeném hlasování výsledky vyhodnotí a 
vyznačí na jednom hlasovacím lístku, který bude předem označen nápisem 
„Výsledky hlasování“. 

7. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena 
tajnost hlasování, zastupitelé vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 

8. Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů 
zastupitelstva obce. 

9. Volba probíhá max. ve třech kolech.  
10. Každý člen zastupitelstva obce má právo zkontrolovat odevzdané hlasovací 

lístky. 
 

Článek 3 
Volba starosty obce 

1. Volba probíhá upravením hlasovacího lístku křížkem před jménem vybraného 
kandidáta a vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky. 

2. Neplatný je hlasovací lístek  
- na kterém nebyl označen žádný kandidát 
- který je označen jiným způsobem než křížkem před jménem 

vybraného kandidáta 
- na kterém je křížkem označen více jak jeden navržený kandidát. 
- na kterém je křížkem označen člen zastupitelstva obce, který není 

navržen jako kandidát na volenou funkci 
- na jiném než vydaném tiskopise 
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3. Získá-li některý z navržených kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech 
členů zastupitelstva obce v prvním kole, je zvolen starostou obce. 

4. Nezíská-li žádný z navržených kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech 
členů zastupitelstva obce, pokračuje volba druhým kolem. Do tohoto kola 
postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů v prvním kole. V 
případě rovnosti hlasů u více kandidátů, postupují všichni kandidáti, kteří 
získali příslušný počet hlasů. V druhém kole je zvolen ten kandidát, který získá 
nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva obce. 

5. Nezíská-li ani jeden kandidát nadpoloviční většinu hlasů pokračuje volba 
třetím kolem, které probíhá stejným způsobem jako kolo druhé. 

6. Výsledky voleb vyhlašuje volební komise po každém kole, včetně oznámení, 
kolik bylo odevzdáno platných a neplatných hlasovacích lístků. 

 
Článek 4 

Volba místostarosty 
1. Na funkci místostarosty má právo kandidovat kterýkoliv člen zastupitelstva 

obce s výjimkou starosty obce.  
2. Volby místostarosty probíhá stejných postupem jako volba starosty dle čl.3 
 

Článek V. 
Volba členů rady 

1. Na funkci člena rady má právo kandidovat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, 
který nebyl zvolen  starostou nebo místostarostou obce. 

2. Rada obce Bílovice nad Svitavou je pětičlenná. Členem rady je starosta a 
místostarosta, volí se tedy zbývající tři členové rady. 

3. Volba probíhá upravením hlasovacích lístků křížkem před jménem vybraného 
kandidáta a vhozením do hlasovací schránky.  

4. Neplatný je hlasovací lístek 
- na kterém není označeno předepsaným způsobem ani jedno jméno 

navrženého kandidáta 
- na kterém jsou označeny jména všech vybraných kandidátů jiným 

způsobem než křížkem  před jménem 
- na kterém je označeno více kandidátů než je počet volených členů rady 

v tom kterém kole 
- na jiném než vydaném tiskopise 

5. K označení před jménem člena zastupitelstva, který není na funkci navržen se 
nepřihlíží, hlas pro tohoto kandidáta je neplatný. Stejně tak se postupuje 
v případě, že kandidát na funkci není označen křížkem před jménem. 

6. V případě, že získá nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů než je počet 
neobsazených míst v příslušném kole, jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle 
nejvyššího počtu získaných hlasů, při rovnosti hlasů zastupitelstvo obce 
rozhodne usnesením o způsobu výběru mezi těmito kandidáty. 

7. V prvním kole můžou být stanoveným způsobem označeni maximálně 3 
navržení kandidáti. Pokud získají v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů zastupitelstva obce  3 kandidáti, je hlasování ukončeno po prvním 
kole. 

8. Zbývají-li v radě obce neobsazená místa, zařadí se do druhého kola 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v počtu o jeden vyšším, než je počet 
dosud nezvolených členů rady. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů 
postupují do druhého kola všichni kandidáti, kteří získali příslušný počet hlasů.  
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Označeno křížkem může být pouze tolik kandidátů, kolik zbývá neobsazených 
míst po prvním kole.  

9. Zbývají-li po provedení druhého kola hlasování ještě neobsazená místa, 
zařadí se do třetího kola kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z druhého kola 
v počtu o jeden vyšším, než je počet dosud nezvolených členů rady. V případě 
rovnosti hlasů u více kandidátů postupují do třetího kola všichni kandidáti, kteří 
získali příslušný počet hlasů. Křížkem může být označeno max. tolik 
kandidátů, kolik zůstává neobsazených míst po prvním a druhém kole.  

10. Výsledky voleb vyhlašuje volební komise po každém kole, včetně oznámení, 
kolik bylo odevzdáno platných a neplatných hlasovacích lístků. 

 
Článek 6 

Volba předsedy výboru 
1. Na funkci předsedy výboru má právo kandidovat kterýkoliv člen zastupitelstva 

obce s výjimkou starosty obce a místostarosty, či předsedy jiného výboru. 
2. Volba předsedy výboru probíhá stejných postupem jako volba starosty dle čl.3 
 
 

Článek 7 
Další možnosti využití volebního řádu 

Analogicky se podle tohoto volebního řádu postupuje v případě volby zástupce 
obce tam, kde to ukládá zákon, příp. tam kde tak rozhodne zastupitelstvo obce 
(např. členů výborů ZO, i nečlenů ZO). 

 
Článek 8 

Závěrečná ustanovení 
1. Nastanou-li procedurální pochybnosti či nutnost bezprostředně reagovat na 

vzniklou situaci, rozhodne zastupitelstvo obce hlasováním o dalším postupu. 
2. Tento volební řád byl schválen Zastupitelstvem obce Bílovice nad Svitavou dne 

8.11.2010 
3. Tento volební řád nabývá účinnosti ihned po schválení. 
 
V Bílovicích nad Svitavou 8.11.2010 
 
………………………………     .………………… 
starosta obce       místostarosta obce 


