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Článek 1 
Základní ustanovení 

 
(1) Volební komise je minimálně tříčlenná a volí ji zastupitelstvo 

městského obvodu (dále jen „zastupitelstvo“) z řad svých členů. 
Komise si volí ze svého středu předsedu komise. 

(2) Volby řídí předseda volební komise. 

(3) Návrhy na kandidáty předkládají členové zastupitelstva. 

(4) Volby probíhají tajně, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. 

 
 

Článek 2 
Tajná volba 

 
(1) Při tajné volbě se na volebním lístku, označeném razítkem 

Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Svinov, uvedou 
jména navržených kandidátů v abecedním pořadí a s pořadovým 
číslem. 

(2) Volba se uskutečňuje maximálně ve třech kolech. 

(3) Člen zastupitelstva volí tím, že zakroužkuje pořadové číslo 
maximálně u tolika navrhovaných kandidátů, kolik jich má být 
zvoleno. 

(4) Volební lístek, na kterém je zakroužkován větší počet navržených 
kandidátů, popř. je upraven odlišně od způsobu volby uvedeného 
v bodě (3), je neplatný. 

(5) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů zastupitelstva. 

(6) Jestliže není zvolen příslušný počet kandidátů, následuje druhé 
kolo volby. 

(7) Do druhého kola volby postupují ti kandidáti, kteří v prvním kole 
obdrželi nejvyšší počet hlasů – nejvýše však dvojnásobný počet 
kandidátů než je třeba ještě zvolit. Pokud nastala rovnost hlasů u 
kandidátů na posledních místech potřebného pořadí, postupují 
všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. 

(8) Člen zastupitelstva volí ve druhém, příp. třetím kole tím, že 
zakroužkuje pořadové číslo maximálně u tolika navrhovaných 
kandidátů, kolik jich má být ještě zvoleno. 

(9) Jestliže ani po druhém kole není zvolen příslušný počet kandidátů, 
následuje třetí kolo volby. Do třetího kola postupují ti kandidáti, kteří 
získali ve druhém kole nejvyšší počet hlasů – nejvýše však 
dvojnásobný počet kandidátů než je třeba ještě zvolit. Pokud 
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nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledních místech 
potřebného pořadí, postupují všichni kandidáti se stejným počtem 
hlasů. 

(10) Jestliže ani po třetím kole není zvolen příslušný počet kandidátů, 
vyzve předseda volební komise členy zastupitelstva k podání 
nových návrhů. Navrhováni mohou být i původní kandidáti. Při nové 
volbě se postupuje znovu podle ustanovení tohoto článku. 

 
 

Článek 3 
Veřejné hlasování 

 
(1) Pořadí kandidátů pro hlasování určí předseda volební komise 

losem, nerozhodne-li zastupitelstvo o jiném určení pořadí (například 
abecedním). 

(2) Předseda volební komise nechá hlasovat postupně o jednotlivých 
kandidátech. 

(3) Získá-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů 
zastupitelstva, je zvolen. 

(4) Je-li zvolen příslušný počet kandidátů, hlasování je ukončeno. 

(5) Jestliže není zvolen příslušný počet kandidátů ani poté, co již bylo 
hlasováno o všech navržených kandidátech, vyzve předseda 
volební komise členy zastupitelstva k podání nových návrhů. 
Navrhováni mohou být i původní kandidáti. Při nové volbě se 
postupuje znovu podle ustanovení tohoto článku. 

 

 

 
 

 


