
O B E C  K O B Y L N I C E  
 

Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 1. zasedání dne 30. října 2018 
schválilo usnesením č. 5 tento 

V O L E B N Í  Ř Á D  
Z A S T U P I T E L S T V A  O B C E  K O B Y L N I C E  

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Volební řád Zastupitelstva obce Kobylnice (dále jen „volební řád“) upravuje volbu 
a odvolání starosty, místostarosty (místostarostů), členů Rady obce Kobylnice (dále jen „rada 
obce“) a předsedů a členů výborů Zastupitelstva obce Kobylnice (dále jen „výbor 
zastupitelstva obce“), jakož i další otázky související s těmito volbami. 

Článek 2 
Způsob volby 

(1) Starosta, místostarosta a členové rady obce se volí tajnou volbou,  
nestanoví-li Zastupitelstvo obce Kobylnice (dále jen „zastupitelstvo obce“) jinak. 

(2) Předsedové a členové výborů zastupitelstva obce se volí veřejnou volbou, nestanoví-
li zastupitelstvo obce jinak. 

(3) Volby probíhají, nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, v tomto pořadí: 
a) volba starosty, 
b) volba místostarosty (místostarostů), 
c) volba členů rady obce, 
d) volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva obce Kobylnice (dále jen 

„finanční výbor“), 
e) volba členů finančního výboru, 
f) volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kobylnice (dále jen 

„kontrolní výbor“), 
g) volba členů kontrolního výboru, 
h) volba předsedy a členů dalších výborů zastupitelstva obce, na jejichž zřízení se 

zastupitelstvo obce usnese. 
(4) Zvolen případně odvolán je kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů zastupitelstva obce. 
(5) V případě pochybností o postupu rozhodne zastupitelstvo obce hlasováním. 

Článek 3 
Volební komise 

(1) Usnese-li se tak zastupitelstvo obce, volby konané zastupitelstvem obce řídí 
a organizuje volební komise. Jinak volby řídí a organizuje předsedající. 

(2) Volební komise má nejméně 3 členy. Počet členů volební komise stanovuje 
zastupitelstvo obce. Předsedu a členy volební komise volí z řad svých členů zastupitelstvo 
obce. Kandidatura na kteroukoliv volenou funkci není překážkou členství ve volební komisi. 

(3) Předseda volební komise řídí práci volební komise. 
(4) Usnesení volební komise jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů 

volební komise. 



(5) Členství ve volební komisi končí ukončením zasedání zastupitelstva obce, na kterém 
byla volební komise zvolena. 

Článek 4 
Tajná volba 

(1) Tajně se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Záhlaví hlasovacího lístku obsahuje 
označení, o jakou volbu se jedná. 

(2) Na hlasovacím lístku jsou uvedeni v abecedním pořadí (podle příjmení) všichni 
kandidáti v dané volbě. Před jménem kandidáta je jeho pořadové číslo. 

(3) Volba probíhá tak, že člen zastupitelstva obce zakroužkuje pořadové číslo toho 
kandidáta, kterému chce dát svůj hlas. Člen zastupitelstva obce může dát svůj hlas nejvýše 
tolika kandidátům, kolik míst se danou volbou obsazuje. 

(4) Hlasovací lístek je neplatný, není-li označen předepsaným způsobem, nebo bylo-li 
zakroužkováno více kandidátů, než je počet míst obsazovaných danou volbou. 

(5) Výsledek volby vyhlašuje volební komise. Volební komise uvede zejména: 
a) počet vydaných a odevzdaných hlasovacích lístků, 
b) počet platných a neplatných hlasovacích lístků, 
c) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty, 
d) konstatování o zvolení či nezvolení kandidáta. 

Článek 5 
Veřejná volba 

(1) Je-li v dané volbě počet kandidátů vyšší, než je počet obsazovaných míst, jsou 
členové zastupitelstva obce vyvoláváni v abecedním pořadí podle příjmení. Vyvolaný člen 
zastupitelstva obce se vysloví, kterému z kandidátů dává svůj hlas. Člen zastupitelstva obce 
může dát svůj hlas nejvýše tolika kandidátům, kolik míst se danou volbou obsazuje. Člen 
zastupitelstva obce se může zdržet hlasování. 

(2) Není-li v dané volbě počet kandidátů vyšší, než je počet obsazovaných míst, probíhá 
volba zdvižením ruky. Hlasuje se v pořadí pro, proti, zdržel se. Hlasování probíhá po 
jednotlivých jménech kandidátů. 

Článek 6 
Jednotlivá kola volby 

(1) Nejsou-li v prvním kole volby obsazena všechna volená místa, koná se druhé kolo 
volby, do kterého postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, a to do počtu o 1 vyšší, než 
je počet dosud nezvolených míst obsazovaných příslušnou volbou. V případě rovnosti hlasů 
na posledním postupovém místě postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. 

(2) Nejsou-li v druhém kole volby obsazena všechna volená místa, koná se třetí kolo 
volby, do kterého postupují všichni nezvolení kandidáti z druhého kola volby. 

(3) Nejsou-li ve třetím kole volby obsazena všechna volená místa, volba končí. 
Zastupitelstvo obce však může rozhodnout o zahájení nové volby. 

(4) Kandidát, který se dostal do druhého nebo třetího kola volby, může z volby 
odstoupit. Na jeho uvolněné místo náhradník nenastupuje. 

Článek 7 
Právo být volen 

(1) Navrhovat kandidáty na jednotlivé funkce může člen zastupitelstva obce. Návrhy se 
předkládají předsedovi volební komise nebo předsedajícímu, není-li volební komise zřízena. 



(2) Starostou, místostarostou, členem rady obce a předsedou výboru zastupitelstva obce 
se může stát pouze člen zastupitelstva obce. 

(3) Zastupitelstvo obce může volit pouze ty kandidáty, kteří předem vysloví 
s kandidaturou na příslušnou funkci souhlas. 

(4) Funkce starosty a místostarosty je neslučitelná s funkcí předsedy výboru 
zastupitelstva obce. 

Článek 9 
Volba místostarosty (místostarostů) 

(1) Zastupitelstvo obce stanoví počet místostarostů. Nestanoví-li zastupitelstvo obce 
žádný počet místostarostů, platí, že se stanovuje jeden místostarosta. 

(2) V případě, že zastupitelstvo obce rozhodne o volbě více místostarostů, probíhá volba 
místostarostů v tomto pořadí: 

a) 1. místostarosta (statutární místostarosta), který zastupuje starostu v době jeho    
       nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, 
b) další místostarostové. 

Článek 10 
Volba členů rady obce 

Zastupitelstvo obce volí takový počet členů rady obce, aby rada obce měla spolu se 
starostou a místostarostou (místostarosty) celkem 5 členů. 

Článek 11 
Volba členů výboru zastupitelstva obce 

(1) Zastupitelstvo obce stanoví počet členů výboru zastupitelstva obce. 
(2) Počet členů výboru zastupitelstva obce je vždy lichý. 
(3) Do počtu členů výboru se započítává i předseda výboru. 

Článek 12 
Odvolání 

(1) Odvolání starosty, místostarosty a členů rady obce probíhá tajným hlasováním, 
nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak. 

(2) Odvolání předsedy a členů výborů zastupitelstva obce probíhá veřejným hlasováním, 
nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak. 

(3) Probíhá-li odvolání tajným hlasováním, jsou na hlasovacím lístku uvedeni všichni 
kandidáti, u kterých je navrženo odvolání z funkce. U každého jména jsou uvedena slova 
„PRO ODVOLÁNÍ“ a „PROTI ODVOLÁNÍ“. Člen zastupitelstva obce zakroužkuje u daného 
jména, zda hlasuje pro odvolání nebo proti odvolání dané osoby z funkce. Hlasuje-li člen 
zastupitelstva u jednoho jména pro odvolání a současně i proti odvolání, je hlasování 
u daného jména neplatné. 

(4) Probíhá-li odvolání veřejným hlasováním, hlasuje se zvlášť o odvolání každé osoby 
zdvižením ruky.  

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 30. 10. 2018. 


