MĚSTO ŽATEC

VOLEBNÍ ŘÁD
pro volbu starosty, místostarosty,
členů rady města a pro ostatní volby

I. Organizace voleb
1. Zastupitelstvo města zvolí tříčlennou volební komisi dle návrhů jednotlivých volebních
stran, případně dle návrhu starosty. Člen volební komise nesmí být navržen jako kandidát na
starostu, místostarostu, člena rady města či v ostatních volbách.
2. Volební komise dohlíží na průběh voleb a dodržování volebního řádu, zaznamenává
výsledky hlasování a provádí sčítání hlasů. Předseda volební komise může pro sčítání hlasů
použít skrutátora a pomocníka/pomocníky skrutátora. Ze svých členů zvolí předsedu, který
vyhlašuje výsledky voleb.
3. Volba starosty, místostarosty (místostarostů), rady města nebo ostatní volby jsou veřejné,
nebo tajné.
4. Způsob volby určí vždy zastupitelstvo města hlasováním.
5. Návrhy na kandidáty, kteří svoji kandidaturu přijali, předkládají členové zastupitelstva
města volební komisi v písemné formě. Navržený kandidát svoji kandidaturu potvrdí
podpisem na nominačním lístku. Na podání návrhu k rukám předsedy volební komise se
vyhlašuje max. 10 minutová přestávka.
6. Předseda volební komise z pověření řídícího zasedání řídí volby.

II. Veřejná volba starosty
1. Každému ze členů zastupitelstva města bude v rámci volebního bloku vydáno hlasovací
číslo, kterým je povinen při veřejné volbě hlasovat, z důvodu přesného a adresného záznamu
o hlasování jednotlivých členů zastupitelstva města. Hlasování je možné i prostřednictvím
elektronického hlasovacího systému. Formu hlasování vždy oznámí předseda volební komise.
2. Volební komise seřadí přijaté písemné návrhy kandidátů v abecedním pořadí. Seznam
předloží řídícímu zasedání, který nechá o jednotlivých kandidátech postupně hlasovat
v abecedním pořadí.
3. Hlasuje se o všech přijatých a platných návrzích kandidátů.
V případě, že pouze jeden z kandidátů získá nadpoloviční většinu všech hlasů členů
zastupitelstva města, tzn. 11 hlasů a více, stává se starostou města.
V případě, že nadpoloviční většinu všech hlasů členů zastupitelstva města, tzn. 11 hlasů a
více, získá více kandidátů, přistoupí se k druhému kolu této volby starosty. Do druhého kola
volby jsou zařazeni pouze dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Je-li více
kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do
druhého kola všichni takoví kandidáti. V případě, že pouze jeden z kandidátů získá
nadpoloviční většinu všech hlasů členů zastupitelstva města, tzn. 11 hlasů a více, stává se
starostou města.

V případě, že získá nadpoloviční většinu hlasů, tzn. 11 hlasů a více, více kandidátů, přistoupí
se k třetímu kolu této volby starosty. Mezi druhým a třetím kolem bude předsedou volební
komise vyhlášeno dohadovací řízení a to za přítomnosti členů zastupitelstva města a případně
tajemníka úřadu. Do třetího kola volby jsou zařazeni pouze dva kandidáti, kteří získali
nejvyšší počet hlasů. Je-li více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali stejný
počet hlasů, postupují do třetího kola všichni takoví kandidáti. V případě, že pouze jeden
z kandidátů získá nadpoloviční většinu všech hlasů členů zastupitelstva města, tzn. 11 hlasů a
více, stává se starostou města. V případě, že získá nadpoloviční většinu hlasů, tzn. 11 hlasů a
více, více kandidátů, starostou se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.
Kombinace veřejné a tajné volby pro jednotlivá kola je přípustná. Způsob volby určí vždy
zastupitelstvo města hlasováním. Volba se řídí dle čl. II., případně dle čl. III.
Další řízení jednání zastupitelstva města přebírá nově zvolený starosta s tím, že může pověřit
řízením volebních bloků předsedu volební komise.
4. V případě nezvolení starosty z předložených kandidátů vyzve řídící zastupitelstva města
členy zastupitelstva města k předložení dalších návrhů. V tomto kole nesmí být předložen již
jednou přednesený návrh. Volby se řídí dle čl. II. odst. 3.
5. V okamžiku, kdy po nezvolení starosty není předložen žádný další návrh, bod volby
nového starosty bude zařazen do programu na příští jednání zastupitelstva města.
III. Tajná volba starosty
1. Volební komise přijme písemné návrhy kandidátů, seřadí je v abecedním pořadí a vydá
pokyn k vytvoření hlasovacích lístků.
2. Po jejich vytištění provede kontrolu správnosti a vydá hlasovací lístky všem členům
zastupitelstva města. Po obdržení hlasovacích lístků vstoupí členové zastupitelstva města do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jako první mají právo volit členové volební
komise. Po úpravě hlasovacího lístku člen zastupitelstva města vhodí hlasovací lístek do
volební schránky před volební komisí.
3. Za platný hlasovací lístek se považuje takový, na kterém je zakroužkováno jen jedno jméno
z kandidátů. V ostatních případech je hlasovací lístek neplatný.
4. Po ukončení hlasování volební komise posoudí platnost hlasovacích lístků a hlasů. Sečte
počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Výsledek hlasování zveřejní.
5. V případě, že jeden z kandidátů získá nadpoloviční většinu všech hlasů členů zastupitelstva
města, tzn. 11 hlasů a více, stává se starostou města a hlasování je ukončeno.
Kombinace veřejné a tajné volby pro jednotlivá kola je přípustná. Způsob volby určí vždy
zastupitelstvo města hlasováním.

Další řízení jednání zastupitelstva města přebírá nově zvolený starosta s tím, že může pověřit
řízením volebních bloků předsedu volební komise.
6. V případě, že po celkovém prvním kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu
hlasů, postupují do druhého, případně třetího kola kandidáti s dvěma nejvyššími počty hlasů.
Je-li více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují
do druhého, případně třetího kola všichni takoví kandidáti. Volební komise seřadí postupující
kandidáty dle počtu hlasů a v případě rovnosti hlasů dle abecedy. Volba se řídí dle čl. III.
odst. 1., 2., 3., 4. a 5.
7. V případě nezvolení starosty z předložených kandidátů vyzve řídící zasedání zastupitelstva
města členy zastupitelstva města k předložení dalších návrhů. V tomto kole nesmí být
předložen již jednou přednesený návrh. Volba se řídí dle čl. III. odst. 1., 2., 3., 4., 5. a 6.
8. V okamžiku, kdy po nezvolení starosty není předložen žádný další návrh, bod volby
nového starosty bude zařazen do programu na příští jednání zastupitelstva města.
IV. Volba místostarosty (místostarostů)
1. Zastupitelstvo města hlasováním určí počet místostarostů – uvolněných či neuvolněných
členů zastupitelstva města. Dále zastupitelstvo města hlasováním schválí celkový počet
uvolněných členů zastupitelstva města (tj. i včetně starosty).
2. Volba místostarosty (místostarostů) se řídí dle čl. II. nebo III., a to na základě výsledku
hlasování dle čl. I. odst. 4. a čl. IV. odst. 1. (volí se odpovídající počet místostarostů).
V případě, že se volí více místostarostů, každá jednotlivá volba místostarosty probíhá
samostatně.
3. V případě volby více místostarostů (v souladu s § 104 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění) zastupitelstvo určí, který z místostarostů zastupuje
starostu. Určený místostarosta dále řídí jednání zastupitelstva města v případě, že nebyl
zvolen nový starosta s tím, že může pověřit řízením volebních bloků předsedu volební
komise.
4. V okamžiku, kdy po nezvolení místostarosty (místostarostů) není předložen žádný další
návrh, bod volby místostarosty (místostarostů) bude zařazen do programu na příští jednání
zastupitelstva města.
V. Volba počtu členů rady města
1. Hlasováním členů zastupitelstva města se určí počet členů rady města, který může být ze
zákona o obcích dle § 99 odst. 3 nejméně 5 a nejvýše 7 se zachováním lichého počtu členů
rady města (včetně starosty a místostarosty, popř. místostarostů).
2. Hlasováním určí členové zastupitelstva města způsob volby (veřejná volba, nebo tajná
volba).

VI. Volba dalších členů rady města (radních) veřejným hlasováním
1. Veřejná volba se řídí dle čl. II. odst. 1.
2. Volební komise seřadí přijaté písemné návrhy kandidátů v abecedním pořadí. Seznam
předloží řídícímu zasedání. V případě, že počet navržených kandidátů není vyšší než počet
potřebných míst k doplnění počtu členů rady města, může se souhlasem nadpoloviční většiny
zastupitelů být zvoleno jedním hlasováním současně více členů rady města (tzv. hromadná
volba). Tito jsou zvoleni za členy rady ziskem nadpoloviční většiny všech hlasů členů
zastupitelstva, tzn. 11 hlasů a více.
3. V případě volby jednotlivých kandidátů za další členy rady nechá řídící zasedání (předseda
volební komise) postupně hlasovat o jednotlivých kandidátech v abecedním pořadí.
V případě, že kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů členů zastupitelstva města a není-li
takových kandidátů více než počet potřebných míst k doplnění počtu členů rady města, stává
se členem rady města.
V případě, že nadpoloviční většinu všech hlasů členů zastupitelstva města, tzn. 11 hlasů a
více, získá více kandidátů, přistoupí se k druhému kolu této volby dalších členů rady města.
Do druhého kola volby jsou zařazeni všichni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu
hlasů členů zastupitelstva města. V případě, že kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů
členů zastupitelstva města a není-li takových kandidátů více než počet potřebných míst
k doplnění počtu členů rady města, stává se členem rady města.
V případě, že nadpoloviční většinu všech hlasů členů zastupitelstva města, tzn. 11 hlasů a
více, získá více kandidátů, přistoupí se k třetímu kolu této volby dalších členů rady města.
Mezi druhým a třetím kolem může být předsedou volební komise vyhlášeno dohadovací
řízení a to za přítomnosti členů zastupitelstva města a případně tajemníka úřadu. Do třetího
kola volby jsou zařazeni všichni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů členů
zastupitelstva města. V případě, že kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů členů
zastupitelstva města a není-li takových kandidátů více než počet potřebných míst k doplnění
počtu členů rady města, stává se členem rady města. V případě, že získá nadpoloviční většinu
hlasů, tzn. 11 hlasů a více, více kandidátů, členem rady města se stává kandidát s nejvyšším
počtem hlasů.
Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.
Kombinace veřejné a tajné volby pro jednotlivá kola je přípustná. Způsob volby určí vždy
zastupitelstvo města hlasováním. Volba se řídí dle čl. VI., případně dle čl. VII.
4. V případě neobsazení všech mandátů ani po této volbě vyzve řídící zasedání k předložení
dalších návrhů. V tomto kole nesmí být předložen již jednou přednesený návrh. Volba se řídí
dle čl. VI. odst. 1., 2. a 3.
5. V okamžiku, kdy po neobsazení všech míst není předložen žádný další návrh, bod volby
dalších členů rady bude zařazen do programu na příští jednání zastupitelstva města.

VII. Volba členů rady města tajným hlasováním
1. Volební komise přijme písemné návrhy kandidátů, seřadí je v abecedním pořadí a vydá
pokyn k vytvoření hlasovacích lístků.
2. Po jejich vytištění provede kontrolu správnosti a vydá hlasovací lístky všem členům
zastupitelstva města. Po obdržení hlasovacích lístků vstoupí členové zastupitelstva města do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; jako první mají právo volit členové volební
komise. Po úpravě hlasovacího lístku člen zastupitelstva města vhodí hlasovací lístek do
volební schránky před volební komisí.
3. Za platný hlasovací lístek se považuje takový, na kterém je zakroužkován maximálně počet
mandátů do rady města. V případě, že je zakroužkován vyšší počet, je hlasovací lístek
neplatný.
4. Po ukončení hlasování volební komise posoudí platnost hlasovacích lístků a hlasů. Sečte
počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Kandidáty s nadpolovičním
počtem hlasů všech členů zastupitelstva města, tzn. 11 hlasů a více, seřadí podle počtu hlasů a
v případě rovnosti hlasů dle abecedy. Výsledky hlasování zveřejní.
5. V případě, že jsou obsazena všechna volná místa, je hlasování ukončeno.
6. V případě, že po celkovém prvním kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu
hlasů nebo nejsou obsazena všechna potřebná místa k doplnění počtu členů rady města,
postupují do druhého, případně třetího kola kandidáti s nejvyššími počty hlasů. Do druhého,
případně třetího kola postupuje tolik kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kolik je potřebných
míst k doplnění počtu členů rady města. V případě rovnosti nejvyššího počtu hlasů postupují
všichni takovýto kandidáti. Volební komise seřadí postupující kandidáty dle počtu hlasů a
v případě rovnosti hlasů dle abecedy. Volba se řídí dle čl. VII. odst. 1., 2., 3., 4. a 5., případně
dle čl. VI. Kombinace veřejné a tajné volby pro jednotlivá kola je přípustná. Způsob volby
určí vždy zastupitelstvo města hlasováním.
7. V případě neobsazení všech volných míst z předložených kandidátů vyzve řídící zasedání
k předložení dalších návrhů. V tomto kole nesmí být předložen již jednou přednesený návrh.
Volba se řídí dle čl. VII. odst. 1., 2., 3., 4., 5. a 6.
8. V okamžiku, kdy po neobsazení všech míst není předložen žádný další návrh, bod volby
dalších členů rady bude zařazen do programu na příští jednání zastupitelstva města.

VIII.
Ostatní volby
1. Tento Volební řád může být použit analogicky a adekvátně i pro ostatní volby.
2. Ostatními volbami se rozumí např. volba předsedy a členů výborů, komisí, členů
představenstva, členů dozorčích a správních rad, apod.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Výklad tohoto Volebního řádu provádí volební komise, případně tajemník úřadu a právník
města.
2. Volební řád pro volbu starosty, místostarosty (místostarostů), členů rady města a pro ostatní
volby byl schválen Zastupitelstvem města Žatce dne 01.11.2018 usnesením č. 146/18 a
nabývá účinnosti a platnosti dnem schválení.
3. Zároveň se tímto ruší Volební řád pro volbu starosty, místostarosty (místostarostů) a členů
rady města pro volební období 2014 – 2018, který byl schválen Zastupitelstvem města Žatce
dne 23.11.2015 usnesením č. 559/15.

Mgr. Zdeňka Hamousová, v.r.
starosta/starostka

Ing. Radim Laibl, v.r.
místostarosta

