
Volební řád Zastupitelstva města Židlochovice 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tento volební řád upravuje hlasování Zastupitelstva města Židlochovice (dále jen 
zastupitelstvo) tajným způsobem při volbě starosty, místostarosty a členů Rady města 
Židlochovice (dále jen rada), příp. při volbě zástupců města tam, kde to ukládá zákon, nebo 
tam, kde o tom rozhodne zastupitelstvo. 
 
 

Článek 2 
Společná ustanovení 

 
1. Právo volit a být volen má každý člen zastupitelstva. 
2. Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. 
3. Volba starosty, místostarosty a členů rady probíhá v pořadí: 

a) volba starosty, 
b) volba místostarosty, 
c) volba členů rady. 

4. Volby starosty, místostarosty a členů rady řídí nejméně tříčlenná volební komise složená 
z členů zastupitelstva, přičemž každá volební strana zastoupená v zastupitelstvu má 
jednoho svého zástupce v této komisi. V případě, že volebních stran je méně než tři, 
doplní se počet členů volební komise ze zaměstnanců města. 

5. V dalších případech řídí volby tříčlenná volební komise složená z členů zastupitelstva. 
6. Kandidáty na jednotlivé funkce navrhují členové zastupitelstva pověření k tomu volebními 

stranami, za něž kandidovali ve volbách do zastupitelstva. Právo navrhovat kandidáty na 
tyto funkce mají rovněž členové zastupitelstva, kteří kandidovali ve volbách do 
zastupitelstva jako nezávislí kandidáti. 

 
 

Článek 3 
Volba starosty města 

 
1. Jména kandidátů jsou napsána na hlasovacím lístku v abecedním pořadí s uvedením 

volební strany, za niž byli do zastupitelstva zvoleni. 
2. Volba probíhá upravením hlasovacích lístků křížkem před jménem voleného kandidáta a 

vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky. Neplatný hlasovací lístek je ten, na 
kterém je označeno více jmen kandidátů než jedno. 

3. Nezíská-li žádný kandidát potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, pokračuje volba druhým 
kolem, ve kterém se hlasuje o dvou kandidátech s nejvyšším počtem získaných hlasů. 
V případě rovnosti hlasů u více než dvou kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kandidují 
všichni tito kandidáti. 

4. Nezíská-li ani v tomto kole žádný kandidát nadpoloviční většinu, navrhne předsedající 
dohodovací řízení – pak se postupuje analogicky podle čl. 7 odst. 4. jednacího řádu 
zastupitelstva. 

5. Získá-li některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, je 
zvolen starostou města. 

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



Článek 4 
Volba místostarosty 

 
1. Volba místostarosty probíhá analogicky podle čl. 3. 
2. Na funkci místostarosty má právo kandidovat kterýkoli člen zastupitelstva s výjimkou 

starosty města. 
 
 

Článek 5 
Volba členů rady 

 
1. Na funkci člena rady má právo kandidovat kterýkoli člen zastupitelstva, který nebyl 

zvolen starostou města nebo místostarostou. 
2. Jména kandidátů jsou napsána na hlasovacím lístku v abecedním pořadí s uvedením 

volební strany, za niž byli do zastupitelstva zvoleni. 
3. Volba probíhá upravením hlasovacích lístků křížkem před jménem voleného kandidáta a 

vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky. Neplatný hlasovací lístek je ten, na 
kterém není označeno předepsaným způsobem žádné jméno kandidáta nebo ten, na 
kterém je označeno více jmen kandidátů než je počet volených členů rady v tom kterém 
kole. 

4. Kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, se stávají 
řádně zvolenými členy rady. 

5. Zbývají-li v radě 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. 

6. Zbývají-li po provedení druhého kola hlasování ještě neobsazená místa, zařadí se do 
třetího 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 
třetího kola všichni kandidáti, kteří získali příslušný počet hlasů. 

7. Pokud ani po třetím kole nejsou obsazena všechna místa členů rady, navrhne 
předsedající dohodovací řízení – postupuje se analogicky podle čl. 7. odst. 4. jednacího 
řádu zastupitelstva. 

8. Výsledky voleb vyhlašuje volební komise, včetně oznámení, kolik bylo odevzdáno 
platných a neplatných hlasovacích lístků. 

 
 

Článek 6 
Další možnosti využití volebního řádu 

 
Analogicky se podle této přílohy postupuje v případě volby zástupce města tam, kde to 
ukládá zákon, příp. tam, kde tak rozhodne zastupitelstvo. 



Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

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

situaci, rozhodne zastupitelstvo hlasováním o dalším postupu. 
2. Tento volební řád byl přijat Zastupitelstvem města Židlochovice dne 25.8.2003. 
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JUDr. Hana Kratochvílová František Dobeš 
starostka města Židlochovice místostarosta města Židlochovice 
 


