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Všeobecná pravidla pro 
výběr kandidátů 

 
pro volby prezidenta, volby do EP, volby do Senátu, volby do 

PSP, pro volby do zastupitelstev v krajích a v obcích ve verzi 

schválené Republikovým výborem dne 6. 12. 2014 

 

Obecná ustanovení, vyhlášení voleb a 

nominace kandidátů 
 
1) Svobodní vybírají kandidáty do veřejných funkcí v otevřených elektronických jednokolových 

primárních volbách s prodlouženou dobou hlasování, ve kterých mají právo hlasovat členové a 
příznivci. Pro volby do PSP, pro krajské volby a pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy se 
konají v každém volebním kraji a v Praze samostatné primární volby na přední místa kandidátky, 
jejichž počet stanoví příloha 1 a 2. Pro volby do EP se konají primární volby na přední místa kandidátky, 
jejichž počet stanoví příloha 3. Pro volby do Senátu se konají samostatné primární volby v každém 
senátním volebním obvodu. 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 (Příloha 5). 

2) Pokud se v primárních volbách volí více než jeden kandidát, koná se nejprve odděleně volba na 
první pozici a nejdříve za týden po jejím skončení volba na zbylý počet míst, dle přílohy 1, 2, 3. V 
případě, že se do kandidatury na první místo nepřihlásí žádný kandidát nebo nebude žádný 
kandidát zvolen, koná se volba na všechna místa dle přílohy 1, 2, 3 v navazující volbě. 

3) Politickou odpovědnost za navržené kandidáty nese republikový výbor, který schvaluje výslednou 
podobu kandidátek. 

4) Primární volby vyhlašuje republikové předsednictvo rozesláním elektronické výzvy členům, ve které 
je uvedena lhůta pro nominace (podávání návrhů) a termín pro hlasování. 

5) Člen strany může do výběru nominovat příznivce. V takovém případě je k jeho účasti v primárních 
volbách na prezidenta a volbách do EP nutný souhlas republikového předsednictva. K účasti 
příznivce v primárních volbách do Senátu, do PSP a do zastupitelstev krajů a obcí je nutný souhlas 
příslušného krajského předsednictva. Spadá-li senátní obvod do více krajů, je nutný souhlas 
alespoň jednoho příslušného krajského předsednictva. 

6) Členové strany1 a nominovaní příznivci se mohou ve stanovené lhůtě přihlásit ke kandidatuře v 
souladu s územním principem zasláním interního čestného prohlášení (Příloha 4) a dalších 
podkladů2 stanovených při vyhlášení (i elektronicky). Každý kandidát může kandidovat nejvýše v  

 

1 Podle čl. 3 odst. 7 písm. g stanov má každý člen právo usilovat o kandidaturu. 

 

2 Např. Čestné prohlášení, že má kandidát ke dni prohlášení čistý trestní rejstřík a negativní lustrační 

osvědčení a splňuje podmínky volitelnosti, fotografie, životopis, představení programových důrazů, ... 

potřebné doklady a jejich podobu určí usnesení o vyhlášení voleb. 
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jednom volebním kraji, pro volby do Senátu a do Poslanecké sněmovny trvalý pobyt není 
podmínkou, pro krajské a komunální volby je trvalý pobyt v kraji, resp. obci podmínkou podle 
příslušného volebního zákona. Pro komunální volby je možné podat společnou kandidátku, na které 
mohou být kromě členů a příznivců nominovány i jiné osoby, které podepsaly interní čestné 
prohlášení (Příloha 4). Na každé kandidátce musí být alespoň jeden člen.  

7) Přihlášky ke kandidatuře na přední místa kandidátek pro volby do EP a PSP a pro krajské volby a 
přihlášky pro volby do Senátu a pro volbu presidenta se podávají republikovému předsednictvu. 
Přihlášky ke kandidatuře pro komunální volby a přihlášky na další místa kandidátky pro volby do EP, 
PSP a pro krajské volby se podávají příslušnému krajskému předsednictvu. O pořadí dalších 
kandidátů rozhodne republikový výbor, při volbách do PSP a při krajských a komunálních volbách 
na základě návrhů krajských předsednictev, při volbách do EP na základě návrhu republikového 
předsednictva. 
 

Hlasování 

 
8) Předseda strany vyzve elektronicky členy a příznivce, aby se v průběhu vyhlášené lhůty zúčastnili 

hlasování. Každý člen a příznivec může hlasovat o kandidátech v prezidentských primárních 
volbách, v primárních volbách pro volby do Sněmovny, ve všech senátních obvodech, ve kterých 
jsou navrženi kandidáti a ve všech krajských primárních volbách. V primárních volbách ke 
komunálním volbám mohou hlasovat všichni členové krajského sdružení, ke kterému obec patří a 
všichni příznivci, kteří mají trvalý pobyt na území příslušejícímu krajskému sdružení, ke kterému 
obec patří. 

9) Kandidáti mohou usilovat o získávání veřejné pozornosti a podpory příznivců při dodržení pravidel 
svobodné soutěže. 

10) Porušení pravidel férové soutěže může být důvodem k vyškrtnutí kandidáta. 
11) V průběhu hlasování mohou členové a příznivci klást kandidátům otázky na diskusních stránkách 

strany. 
12) Je-li kandidátů méně nebo stejně jako počet volených míst, hlasuje se u každého kandidáta pro 

nebo proti. Je-li kandidátů více než počet volených míst, označí hlasující nanejvýš tolik kandidátů, 
kolik je počet volených míst. 

 

Sčítání hlasů 
 

13) Volební komise sečte výsledky, posoudí férovost hlasování a vyhlásí výsledky. Pořadí kandidátů 
stanoví podle počtu platných kladných hlasů. Hlasuje-li se pro nebo proti kandidátovi, je podmínkou 
podpora většiny hlasujících. 

14) V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí republikový výbor 

 

Přílohy: 
 
Příloha 1 počty předních míst pro primární volby do Poslanecké sněmovny PČR 

Příloha 2 počty předních míst pro primární volby do zastupitelstev v krajích 

Příloha 3 počet předních míst pro primární volby do EP 

Příloha 4 vzor interního čestného prohlášení 

Příloha 5 počet předních míst pro primární volby do zastupitelstev obcí 
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Příloha 1 

 

Počty předních míst pro primární volby do Poslanecké sněmovny 
 
PČR 

 
 
 

Volební kraj Název 
Počet míst, na která se 
konají primární volby 

   

1 Hlavní město Praha 5 

2 Středočeský 2 

3 Jihočeský 6 

4 Plzeňský 3 

5 Karlovarský 2 

6 Ústecký 3 

7 Liberecký 3 

8 Královéhradecký 2 

9 Pardubický 3 

10 Vysočina 3 

11 Jihomoravský 5 

12 Olomoucký 2 

13 Zlínský 3 

14 Moravskoslezský 3 
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Příloha 2 

 

Počty předních míst pro primární volby do zastupitelstev v krajích 
 
 

 

Volební kraj Název 
Počet míst, na která se 
konají primární volby 

   

1 Hlavní město Praha 5 

2 Středočeský 4 

3 Jihočeský 4 

4 Plzeňský 3 

5 Karlovarský 3 

6 Ústecký 3 

7 Liberecký 3 

8 Královéhradecký 4 

9 Pardubický 3 

10 Vysočina 4 

11 Jihomoravský 4 

12 Olomoucký 4 

13 Zlínský 3 

14 Moravskoslezský 3 
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Příloha 3 

 

Počet předních míst pro primární volby do EP 
 
 
 
22 
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Příloha 4 

 

Vzor interního čestného prohlášení 
 

 

Čestné prohlášení kandidáta Svobodných pro volby do obecního zastupitelstva 
 

Jméno a příjmení kandidáta:  

Obec trvalého pobytu:  

Datum narození:  

 

Prohlašuji, že souhlasím s kandidaturou za Stranu svobodných občanů do 
zastupitelstva obce, že souhlasím s politickou filosofií Svobodných 
(http://web.svobodni.cz/program/politicka-filosofie) a se zásadami obecní 
politiky Svobodných. * 

 

V minulosti jsem byl členem těchto stran nebo jsem kandidoval ve volbách 
za tyto strany: 
 
 
Prosím doplňte, jestli máte záznam v rejstříku trestů a jestli jste před rokem 1989 

spolupracovali s StB: 

 
 
Mám zájem o účast v primárkách na přední místa kandidátní listiny, budou-li se 

takové primárky konat: ANO – NE (zakroužkujte) 

 

Podpis a datum: 
 
 
 
*) Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů: 

 
1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za 

souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii 

návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu. 

2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění 

pořádku a čistoty v obcích. 

3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí. 
4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem. 
5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné. 
6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se 

omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České 

republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit. 

http://web.svobodni.cz/program/politicka-filosofie
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Příloha 5 

 

Počet předních míst pro primární volby do zastupitelstev obcí 
 
 
Republikový výbor stanovuje počet předních míst na 2 s tím, že počet 

může být navýšen Republikovým výborem na návrh krajského 

předsednictva. 

 

ReV, 8. 3. 2014 

 


