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Z čeho vycházíme

Vnitřní předpisy a návody:

● volební řád https://wiki.pirati.cz/rules/vr
● jednací řád - postup při primárních volbách https://wiki.pirati.cz/rules/jdr#hlasovani 
● harmonogram komunálních voleb 2018 

https://wiki.pirati.cz/ao/volby/2018/komunal/harmonogram  

Vnější legislativa

● Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů

https://wiki.pirati.cz/rules/vr
https://wiki.pirati.cz/rules/jdr%23hlasovani
https://wiki.pirati.cz/ao/volby/2018/komunal/harmonogram
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491/zneni-20170413
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491/zneni-20170413


Podmínky kandidatury

Do zastupitelstva obce, města, městské části či městského obvodu může 
kandidovat občan starší 18 let, který zde má trvalý pobyt. Kandidovat za 
Piráty může člen nebo registrovaný příznivec (v komunálních volbách platí 
pro lídra a první sedminu z kandidátky), který splní podmínky kandidatury.

Kandidát musí souhlasit s demokratickým minimem a programem pro dané 
volby. Musí též vyplnit prohlášení kandidáta a předat ho předsednictvu 
příslušného oblastního sdružení, nebo osobě pověřené, nebo zmocněnci, 
který provede kontrolu a spolu s kandidátní listinou odevzdá na registrační 
úřad.

https://wiki.pirati.cz/rules/st%23cl_3_clenstvi
https://wiki.pirati.cz/rules/st%23cl_4_registrovani_priznivci_strany
https://wiki.pirati.cz/rules/vr%23a_komunalni_volby
https://wiki.pirati.cz/rules/vr%23a_komunalni_volby
https://wiki.pirati.cz/program/minimum
https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/volby


Podmínky kandidatury

https://wiki.pirati.cz/rules/vr#podminky_kandidatury 

§ 10 Podmínky kandidatury

(1) Ve volbách za Českou pirátskou stranu smí kandidovat pouze její člen nebo registrovaný příznivec, který ke dni podání kandidátní listiny

● a) podepsal čestné prohlášení, které obsahuje náležitosti podle volebního zákona a souhlas kandidáta s demokratickým minimem, kodexem 

pro danou veřejnou funkci, pokud byl vydán a programem pro dané volby, a

● b) vystavil ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu; 

prezentaci kandidáta může s jeho souhlasem vystavit i jiný člen nebo registrovaný příznivec, a

● c) nekandiduje souběžně do více funkcí, jejichž neslučitelnost stanoví zákon nebo program strany.

(2) Nezpůsobilému kandidátovi poskytne organizátor voleb pomoc se splněním podmínek kandidatury, je-li to možné. Pokud nezpůsobilý kandidát 
podmínky přesto nesplní nebo pokud mu pomoci nelze, k jeho kandidatuře se nepřihlíží. Proto nebude připuštěn k primárním volbám, nebude 
zařazen na kandidátní listinu, případně ho volební zmocněnec z kandidátní listiny odvolá.

https://wiki.pirati.cz/rules/vr%23podminky_kandidatury


Sestavení kandidátní listiny

Primární volby

Postup při primárních volbách stanoví Volební řád. Nejdříve se samostatně volí lídr kandidátky, poté 
jako skupina čelo kandidátky. Velikost čela je sedmina z celkového počtu osob na kandidátce. (V 
případě koaliční kandidátky sedmina z počtu připadajícího na kandidáty za Piráty.) Zbytek kandidátky již 
není nutné volit, ale lze jej doplnit usnesením, které přijme příslušné oblastní sdružení.

V primárních volbách je přiměřeně použit volební systém pro volbu do orgánu strany voleného celostátním fórem. (Volí se 
tedy dvoukolově. Kandidáti, kteří v 1. kole získají podporu nadpoloviční většiny hlasujících, postoupí do 2. kola. V tomto 
kole jsou podle počtu získaných hlasů seřazeni a prvních N kandidátů, kde N je počet obsazovaných míst, je zvoleno.)

V případě podání kandidátky složené jen z nezávislých kandidátů (ale podané za Piráty či koalici Pirátů a dalších stran) se 
nemusejí konat primární volby, ale po dohodě s příslušným oblastním sdružením mohou tito nezávislí kandidáti celou 
kandidátku sestavit a oblastní sdružení ji následně může schválit usnesením.

https://wiki.pirati.cz/rules/vr%23primarni_volby
https://wiki.pirati.cz/rules/jdr%23hlasovani


Sestavení kandidátní listiny

Listinná podoba:

Vzor listinné podoby je na stránce https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/volby

Kandidátní listina by měla obsahovat co nejvíce informací o kandidátovi. Všechny tituly, a 
co nejlépe výstižné zaměstnání. Veškeré informace uvedené v kandidátní listině musejí 
být uvedeny v prohlášení kandidáta.

Listina obsahuje informace o náhradníkovi Zmocněnce

Listinu podepisuje předseda KS a Zmocněnec

https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/volby


Schválení a odevzdání kandidátní listiny

Kandidátní listinu je nutné do 10.7 podat ke schválení do podatelny RV. Nemusí 
nutně být úplná, ale měla by obsahovat lídra a čelo kandidátky. Hlavně 
nezapomenout, že do 31.7 16:00 musí být kandidátní listina odevzdaná na 
registračním úřadě:

- pro volby do zastupitelstev obcí je registračním úřadem obecní úřad v obcích, 
kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem 
pověřený obecní úřad /§ 21 odst. 3 volebního zákona/

- kandidátní listiny podávají patřiční zmocněnci, podepisuje vždy krajský 
předseda

https://redmine.pirati.cz/projects/republikovy-vybor/issues/new


Harmonogram voleb

Finální, termín voleb 5. – 6. 10. 2018

https://wiki.pirati.cz/ao/volby/2018/komunal/harmonogram 

Termíny ze zákona také najdete na MV ČR 
http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-volebni-strany-typu-nezavisly-kandidat-a-s
druzeni-nezavislych-kandidatu-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx 

https://wiki.pirati.cz/ao/volby/2018/komunal/harmonogram
http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-volebni-strany-typu-nezavisly-kandidat-a-sdruzeni-nezavislych-kandidatu-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-volebni-strany-typu-nezavisly-kandidat-a-sdruzeni-nezavislych-kandidatu-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx


Zmocněnec

- Zmocněnec bude podávat kandidátní listinu a také delegaci do okrskových 
volebních komisí (k podání delegace může případně pověřit jinou osobu). 
Zmocněnec ani jeho náhradník nesmí být kandidátem na kandidátní listině, 
kterou podává. Musí být starší 18-ti let.

- Zmocněnce pověřuje PKS, PMS.

- Zmocněnec má velkou zodpovědnost, vybírejte prosím spolehlivé lidi.



Byro 

- https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/volby
- vzor kandidátní listiny 

- Šablona komunální kandidátky pro samostatnou kandidaturu
- Šablona komunální kandidátky pro koalice stran a hnutí
- Šablona komunální kandidátky pro sdružení stran a nezávislých kandidátů 

- vzor prohlášení kandidáta
- Prohlášení kandidáta pro komunální volby
- Prohlášení kandidáta pro komunální volby pro nezávislé kandidáty a koaliční 

partnery

https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/volby


OVK základní informace
Členem okrskové volební komise může podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona být státní občan České republiky a 
státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, a který 
alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu 
trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu nebo nyní aktuálně služba vojáka z povolání), a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, 
pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému 
pobytu, a podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může 
obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj 
chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Členem či náhradníkem okrskové volební komise může být mimo jiné také zmocněnec volební strany. Volební strana, jejíž 
kandidátní listina byla pro volby do příslušného zastupitelstva obce zaregistrována, může delegovat i členy a náhradníky 
bez ohledu na příbuzenské vztahy ke kandidátům.



OVK Administrace

Administraci do OVK provádějí Zmocněnci/KoKS.

Při nakládání s osobními údaji postupují dle platné legislativy České republiky.

Dle “volebního zákona” jsou zapotřebí tyto údaje:

➔ jméno a příjmení
➔ datum narození
➔ místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu

Údaje opisujeme nejlépe z OP/RP/Pasu

K OVK bude AO dělat samostatné školení



1. Doporučujeme od začátku koordinaci s oblastním předsednictvem (předsednictvem místního 
a pokud v dané lokalitě není, tak krajského sdružení).
2. Program kandidátky schvaluje oblastní sdružení.
3. Primární volby probíhají dvoukolově, samostatně se volí lídr a čelo kandidátky (první 1/7 z 
celkového počtu míst na kandidátce). Způsob dovolby zbytku kandidátní listiny je na rozhodnutí 
oblastního sdružení - může probíhat dále po částech, či schválením celého navrženého bloku. 
4. Kandidátky je třeba předat RV do 10. 7. 2018, registrace kandidátek na příslušných obecních 
úřadech je 31. 7. 2018 do 16:00. 
5. Kandidáti (alespoň lídr+čelo) musí být členové strany, nebo RegP. Všichni by měli mít profil 
na wiki (u dolních pozic může být velmi stručný).
6. Doporučujeme tam, kde dokážeme sestavit kvalitní kandidátku a obsadit v ní plný počet míst.

Doporučení RP ke skládání kandidátek Pirátské strany



1. Doporučujeme od začátku koordinaci s oblastním předsednictvem (předsednictvem místního a pokud v 
dané lokalitě není, tak krajského sdružení).
2. Program kandidátky schvaluje oblastní sdružení, koaliční smlouvu vyjednává příslušné předsednictvo, 
schvaluje opět oblastní sdružení.
3. Primární volby obsazují ta místa na kandidátce, která připadají dle smlouvy Pirátské straně. Volí se 
kandidáti z vyhrazených míst kandidátky tak, jak jdou za sebou. Volby probíhají dvoukolově, samostatně se 
volí lídr a čelo kandidátky (první 1/7 z vyhrazeného počtu míst na kandidátce). Dovolba zbytku kandidátní 
listiny je na rozhodnutí oblastního sdružení, zda bude probíhat po částech, či schválením celého 
navrženého bloku. Kandidátky je třeba předat RV do 10. 7. 2018, registrace kandidátek na příslušných 
obecních úřadech je 31. 7. 2018 do 16:00. 
4. Kandidáti nominovaní Pirátskou stranou (alespoň lídr+čelo) musí být členové strany, nebo RegP. Všichni 
kandidáti nominovaní Pirátskou stranou by měli mít profil na wiki (u dolních pozic může být velmi stručný).
5. Doporučujeme tam, kde máme kvalitního partnera v jiné straně a nejsme schopni obsadit plný počet míst 
na výhradně pirátské kandidátce.

Doporučení RP ke skládání koaličních kandidátek



1. Doporučujeme od začátku koordinaci s oblastním předsednictvem (předsednictvem místního a pokud v 
dané lokalitě není, tak krajského sdružení).
2. Spolupráci schvaluje oblastní sdružení referendem. Aby mohla být kandidátka označena jako “s 
podporou Pirátů”, musí být na ní alespoň jeden kandidát nominovaný Pirátskou stranou.
3. Primární volby obsazují ta místa na kandidátce, která připadají Pirátské straně. Volí se kandidáti z 
vyhrazených míst kandidátky tak, jak jdou za sebou. Volby probíhají dvoukolově, samostatně se volí lídr a 
čelo kandidátky (první 1/7 z vyhrazeného počtu míst na kandidátce). Dovolba zbytku kandidátní listiny je na 
rozhodnutí oblastního sdružení, zda bude probíhat po částech, či schválením celého navrženého bloku. 
4. Kandidátky je třeba předat RV do 10. 7. 2018, registrace kandidátek na příslušných obecních úřadech je 
31. 7. 2018 do 16:00. 
5. Kandidáti nominovaní Pirátskou stranou (alespoň lídr+čelo) by měli být členové strany, nebo RegP. 
Všichni kandidáti nominovaní Pirátskou stranou by měli mít profil na wiki (u dolních pozic může být velmi 
stručný).
6. Doporučujeme zejména pro podporu kvalitních nezávislých kandidátek tam, kde máme malé personální 
zázemí, ale potenciál růstu (ideálně ve spolupráci s kandidáty dané kandidátky).

Doporučení RP ke skládání kandidátek “s podporou Pirátů”



Literatura:
● jak vyhrát komunální volby https://drive.google.com/open?id=0BxHTLyJwGFGobjlVMjMwcGhJTkE 
● příručka zastupitele https://drive.google.com/open?id=0BxHTLyJwGFGoeURDLVBzbzNYeGs 
● sbírka vnitřních předpisů https://wiki.pirati.cz/rules/start 
● Ministerstvo vnitra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx 
● návody pro pirátské zastupitele na redmine https://redmine.pirati.cz/projects/po/wiki/Zastupitele 
● návod k sestavení kandidátní listiny https://wiki.pirati.cz/ao/navody/sestaveni_kandidatky
● komunální program 2014 https://wiki.pirati.cz/volby/2014/komunal/program 
● harmonogram pro komunální volby 2018 https://wiki.pirati.cz/ao/volby/2018/komunal/harmonogram 

https://drive.google.com/open?id=0BxHTLyJwGFGobjlVMjMwcGhJTkE
https://drive.google.com/open?id=0BxHTLyJwGFGoeURDLVBzbzNYeGs
https://wiki.pirati.cz/rules/start
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx
https://redmine.pirati.cz/projects/po/wiki/Zastupitele
https://wiki.pirati.cz/ao/navody/sestaveni_kandidatky
https://wiki.pirati.cz/volby/2014/komunal/program
https://wiki.pirati.cz/ao/volby/2018/komunal/harmonogram


Kontaktní osoba

Šárka Václavíková
koordinátorka 

778 111 476
sarka.vaclavikova@pirati.cz

mailto:sarka.vaclavikova@pirati.cz


Děkujeme za pozornost


