Jak kandidovat za Svobodné
ve volbách do obecního
zastupitelstva
Tento dokument vám pomůže lépe se orientovat
v pravidlech a náležitostech pro úspěšné sestavení
kandidátky či samostatnou kandidaturu za Svobodné
v komunálních volbách.

Úvod
Podání kandidátních listin se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491 .
Sestavení kandidátek v rámci Svobodných se řídí dvěma dokumenty:

Všeobecná pravidla pro výběr kandidátů
https://files.svobodni.cz/rev/pro-%C4%8Dleny/ReV-2017-02-04-vseobecna-pravidlapro-vyber-kandidatu.pdf

Všeobecná pravidla pro uzavírání koalic
https://files.svobodni.cz/rev/pro-%C4%8Dleny/ReV-2015-06-20-pravidla-prouzavirani-koalic.pdf

Co v dokumentu naleznete:
I. Na co nezapomenout
II. Návod pro vytváření komunálních kandidátek
III. Jak se schvaluje kandidátka Svobodných
IV. Jak se schvaluje koalice s účastí Svobodných
V. Jak se schvaluje účast kandidáta na cizí kandidátce
VI. Jak se schvaluje podpora jiné kandidátce
VII. Náležitosti kandidátní listiny pro úřad
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I. Na co nezapomenout
Právo být volen a volit mají lidé, kteří dosáhli v den voleb věku 18 let.
Každý volič má tolik hlasů, kolik se v obci volí zastupitelů, proto je výhodné mít plnou
kandidátní listinu. Voliči mohou volit kandidáty napříč kandidátními listinami (tzv.
panašování) – za určitých okolností lze zaměřit kampaň i na panašované hlasy.
Koalice nemají zvýšenou volební klauzuli, mandáty se přidělují pro strany i koalice
podle tzv. d’Hondtova pravidla a v závislosti na mnoha aspektech (počet voličů, počet
kandidujících stran, velikostní rozdíly mezi stranami) je pro vstup do zastupitelstva
nutné překročit hranici, která může být v některých případech až desetiprocentní.
K „vykroužkování“ kandidáta je třeba, aby kandidát získal nejméně o 10 % hlasů více
než je průměrný počet hlasů pro jednoho kandidáta. Průměr se zjistí tak, že se počet
hlasů odevzdaných pro volební stranu vydělí počtem kandidátů.
Volební strana může být nazvána jakkoliv.

II. Návod pro vytváření komunálních kandidátek
1) ReP vyhlásí nominace pro komunální volby s uvedením příslušných termínů.
2) Člen krajskému předsednictvu
a. oznámí svou kandidaturu (přihlásí se ke kandidatuře elektronicky)
b. nominuje příznivce (přihlásí jej elektronicky, tím se mu zpřístupní informace
ohledně jeho primárek)
c. navrhne kandidátku.
3) Návrh kandidátky obsahuje
a. jména kandidujících v navrhovaném pořadí s údaji, které vyžaduje volební
zákon,
b. kontaktní údaje na lídra,
c. jméno zmocněnce (nejlépe někdo místní, ale nesmí to být kandidát) s údaji,
které jsou obvykle požadovány,
d. čestná prohlášení kandidátů, kteří nejsou členy.
4) Zástupcem volebního zmocněnce je vždy osoba určená ReP společná pro všechny
kandidátky.
5) Na každé kandidátce musí být alespoň jeden člen.
6) Pro členy ReV je průběžně umožněn náhled podaných kandidatur členěný podle
krajských sdružení.
7) Členové ReV mohou průběžně zasílat KrP nebo lídrovi připomínky k podaným
kandidaturám.
8) KrP v souladu se Všeobecnými pravidly pro výběr kandidátů vyhlásí primárky, je-li
kromě jediné kandidátky podána jakákoli další nominace.
9) Výsledek primárek KrP (informační systém) oznámí kandidujícím, vítěze primárek
požádá o sestavení kandidátky. Lídr kandidátky může jednat o případné
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předvolební koalici podle Všeobecných pravidel pro uzavírání předvolebních
koalic.
10) KrP doplní případná volná místa na kandidátce.
11) Je-li kandidátka konsensuální, zaujme KrP ke kandidátce stanovisko formou
usnesení, které spolu s kandidátkou překládá ReV.
12) V případě koaliční kandidátky předloží KrP s kandidátkou také návrh koaliční
smlouvy se všemi náležitostmi.
13) ReV projedná návrhy kandidátek a přijme k nim usnesení. Výsledné usnesení se
zasílají lídrovi kandidátky formou pověření spolu s údaji o termínu zaslání
volebního programu a s plnou mocí pro volebního zmocněnce k podání
kandidátky.

III. Jak se schvaluje kandidátka Svobodných
Za kandidátní listiny je vždy odpovědný Republikový výbor Svobodných, vše podléhá
jeho schválení.
Bez primárních voleb je možné podat takzvanou konsensuální kandidátní listinu tzn. když je na kandidátní listině v jedné obci shoda a není zde konkurenční návrh.
Pro komunální volby se konají samostatné primární volby v případě, že je podáno
více samostatných návrhů kandidátky nebo jednotlivých kandidátů v jedné obci,
primární volby na přední místa komunální kandidátky se konají vždy také na návrh
krajského předsednictva nebo kteréhokoliv člena s trvalým pobytem v dané obci,
počet předních míst v obou případech stanoví Republikový výbor.
Pokud se konají primárky na více než jedno místo kandidátky, hlasuje se o prvním
místě zvlášť.
Do primárek může člen navrhnout i registrovaného příznivce se souhlasem
příslušného krajského předsednictva.

IV. Jak se schvaluje koalice s účastí Svobodných
Kandidáti na koaliční kandidátce jsou schvalováni Republikovým výborem
Svobodných.
Lídr za Svobodné ve spolupráci s dalšími kandidáty vyjednává o koalici.
Koaliční smlouva se předkládá ke schválení Republikovému výboru Svobodných.

Koaliční smlouva musí obsahovat:
- název koalice a subjekty, které jsou její součástí
- pravidlo pro sestavení pořadí na kandidátní listině
- zásady vedení a financování volební kampaně
- pravidla pro přijímání darů
- členy, kompetence, pravomoci a úkoly volebního štábu
- pravidla svolávání a jednání volebního štábu
- volebního zmocněnce a jeho náhradníka
- jak se naloží s přebytkem nebo s dluhem po vyúčtování kampaně
- postup, jak se dospěje ke společnému volebnímu programu
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- rozdělení případného státního příspěvku (týká se jen zastupitelstva hl. města
Prahy)
pravidla povolební spolupráce
- kdo je oprávněný jednat za koalici
Koaliční smlouvu podepisuje představitel Svobodných na příslušné úrovni.
Kancelář Svobodných na vyžádání zašle vzor a příklady koaliční smlouvy.

V. Jak se schvaluje účast kandidáta Svobodných
na cizí kandidátce
S kandidaturou člena Svobodných na cizí kandidátce musí souhlasit Republikový
výbor Svobodných. Tento druh kandidatury nevyžaduje uzavření koaliční smlouvy.
Pokud kandiduje na cizí kandidátce více členů Svobodných, Republikový výbor si
může vyžádat ke schválení koaliční smlouvu.

VI. Jak se schvaluje podpora jiné kandidátce
Vyjádření podpory jiným kandidátům či kandidátkám se nepovažuje za koalici.
Podporu může vyjádřit územně příslušné krajské předsednictvo.

VII. Náležitosti kandidátní listiny na úřadě
Volební stranou se může stát politická strana či hnutí, koalice stran, nezávislí
kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů (potřebují k tomu ale petici s podpisy
občanů), sdružení politických stran či hnutí s nezávislými kandidáty.
Politická strana může být součástí jen jedné volební strany.
Kandidátní listinu podává volební strana, a to na pověřeném obecním úřadě, a to
nejpozději 66 dnů (16:00) před volbami.

Kandidátní listina musí obsahovat:
- název zastupitelstva obce
- označení volebního obvodu (jsou-li vytvořeny)
- název volební strany, označení o jaký typ volební strany jde včetně názvů pol.
stran či hnutí
- jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečleníli se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické
strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy
žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické
příslušnosti")
- pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
- jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý
kandidát
- 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
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navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
- 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
Počet kandidátů odpovídá počtu volených zastupitelů, jen u obcí se 7 a méně
zastupiteli je možné napsat více kandidátů.
Kandidátní listina musí obsahovat rovněž údaje o volebním zmocněnci a jeho
zástupci.
Ke kandidátní listině musí být přiložena prohlášení kandidátů.
Kancelář Svobodných poskytne vzorový formulář pro podání kandidátní listiny a
rovněž také vzorové prohlášení kandidáta.
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