
Příloha č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova – 
Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstvem Města Adamova

Článek l
Úvodní ustanovení

Tento  volební  řád  upravuje  volbu  starosty  města  (dále  jen  „starosta“),  místostarosty  či
místostarostů  (dále  jen  „místostarosta“),  členů  rady města  (dále  jen  „rada“)  a  dále  volbu
předsedů výborů zastupitelstva města (dále jen „výbory“) Zastupitelstvem města Adamova
(dále jen „zastupitelstvo“).

Článek 2
Volené funkce

Starosta, místostarosta, členové rady a předsedové výborů se volí přímou volbou. 

Článek 3
Volební komise

1. Organizaci  voleb  zajišťuje  a  za  jejich  řádný průběh odpovídá volební  komise  složená
z členů zastupitelstva, přičemž každá volební strana zastoupená v zastupitelstvu má právo
navrhnout jednoho svého zástupce v této komisi.

2. Zastupitelstvo svým hlasováním určí, zda bude volba provedena jednotlivě nebo zda celá
volební komise bude volena jedním hlasováním.

3. Členové volební komise jsou voleni členy zastupitelstva veřejným hlasováním (dále jen
„aklamace“).

4. Členové volební komise si mezi sebou určí, který její  člen bude za komisi vystupovat
(dále jen „určený člen“).

Článek 4
Průběh voleb

1. Před započetím voleb vysvětlí  volební  komisí  určený člen volební  komise možnosti  a
způsoby volby. 

2. Zastupitelstvo před volbou rozhodne aklamací, zda volba starosty, místostarosty, členů 
rady a předsedů výborů proběhne aklamací nebo v tajném hlasování. 

3. Volba probíhá v pořadí:

- starosta
- místostarosta
- členové rady
- předsedové výborů: finančního a kontrolního

4. Kandidáty na jednotlivé funkce navrhují členové zastupitelstva.

5. Volba  starosty  a  místostarosty  probíhá  zpravidla  tajným  hlasováním  dvoukolovým
způsobem.  Pokud  některý  z kandidátů  nezíská  již  v prvním kole  nadpoloviční  většinu
hlasů, do druhého kola postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů z prvního kola.
Ve  druhém  kole  musí  kandidát  pro  zvolení  získat  nadpoloviční  většinu  hlasů.
Zastupitelstvo může před volbou rozhodnout, že volba starosty a místostarosty proběhne
jednokolově.
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6. Volba členů rady a předsedů výborů probíhá zpravidla aklamací jednokolovým způsobem.
Zastupitelstvo může před vlastní volbou rozhodnout aklamací o tom, zda volby členů rady
a předsedů výborů neproběhnou tajně, případně dvoukolově. 

Článek 5
Tajná volba

1. Určený člen volební komise provede vždy zahájení  volby s tím,  že zřetelně uvede,  na
obsazení jaké funkce se volba koná. 

2. Volební lístky musí být v případě dvoukolového systému voleb odlišeny pro první a druhé
kolo volby.

3. Jednotliví  členové  zastupitelstva  přednesou  návrhy  kandidátů  na  tu  funkci,  do  které
probíhá  volba,  a  to  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  kandidáti  přítomni  na  zasedání
zastupitelstva či ne. 

4. Tajemník městského úřadu zajistí  zhotovení  hlasovacích lístků,  které budou obsahovat
jména  kandidátů  a  budou  opatřeny  razítkem  městského  úřadu.  Kandidáti  jsou  na
hlasovacích lístcích seřazeni podle abecedy a před jejich jménem jsou uvedena pořadová
čísla.

5. Členové volební komise rozdají členům zastupitelstva hlasovací lístky a počet rozdaných
volebních lístků nechají zaznamenat do zápisu ze zasedání zastupitelstva (dále jen zápis).

6. Volba  kandidátů  probíhá  zakroužkováním  pořadového  čísla  uvedeného  před  jménem
voleného kandidáta tak, že člen zastupitelstva může zakroužkovat pouze jedno jméno pro
danou funkci.  Označený volební  lístek  vloží  každý  ze  členů  zastupitelstva  osobně do
zapečetěné volební schránky. Jako první hlasují členové volební komise, po nich ostatní
bez určení pořadí.

7. Volební  komise  za  účasti  všech svých členů  a  bez  přítomnosti  třetích  osob rozpečetí
volební schránku a spočítá odevzdané volební lístky.

8. Hlas člena zastupitelstva je neplatný, není-li zakroužkováno žádné jméno kandidáta nebo
je-li zakroužkováno více než jedno jméno kandidáta na příslušném volebním lístku. 

9. Nezíská-li žádný kandidát potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, pokračuje volba druhým
kolem, ve kterém se hlasuje  o dvou kandidátech s nejvyšším počtem získaných hlasů.
V případě rovnosti hlasů u více než dvou kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kandidují
všichni tito kandidáti

10. Nezíská-li ani ve druhém kole žádný kandidát nadpoloviční většinu, navrhne předsedající
dohodovací řízení – pak se postupuje analogicky podle čl. 8 odst. 8.4 jednacího řádu

11. Získá-li  některý  z kandidátů  nadpoloviční  většinu  hlasů  všech  členů  zastupitelstva,  je
zvolen do funkce, o které je vedena volba.

12. V případě volby členů rady města probíhá volba postupně na jednotlivá neobsazená místa,
a to až do obsazení všech míst v radě města stanovených zastupitelstvem.

13. Výsledky  jednotlivých  voleb  vyhlašuje  volební  komise,  včetně  oznámení,  kolik  bylo
odevzdáno platných a neplatných hlasovacích lístků

Článek 6
Volba aklamací

1. Určený člen volební  komise provede vždy zahájení  volby s tím, že zřetelně uvede,  na
obsazení jaké funkce se volba koná.

2. Jednotliví  členové  zastupitelstva  přednesou  návrhy  kandidátů  na  tu  funkci,  do  které
probíhá  volba,  a  to  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  kandidáti  přítomni  na  zasedání
zastupitelstva či ne.
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3. Určený člen volební komise nechá hlasovat o předložených návrzích, a to v pořadí podle
abecedy dle příjmení kandidátů.

4. Získá-li některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen do příslušné funkce a o
dalších kandidátech se již nehlasuje.

5. V případě volby členů rady města probíhá volba postupně na jednotlivá neobsazená místa,
a to až do obsazení všech  míst v radě města stanovených zastupitelstvem.

6. Určený člen volební komise vyhlásí výsledek volby

7. Při nedosažení požadovaného počtu členů orgánu se provede doplňující volba na základě
návrhů členů zastupitelstva

Článek 7
Volba členů výborů

1. Zvolení  předsedové  výborů  předloží  členům  zastupitelstva  na  jednání  zastupitelstva
následujícím po zasedání, na kterém byli sami zvoleni, návrhy na členy výborů, kterým
mají předsedat.

2. Návrh na člena výboru může rovněž předložit  kterýkoliv člen zastupitelstva.  K tomuto
návrhu by se v rámci diskuse před hlasováním měl vyjádřit příslušný předseda výboru.

3. Členy výborů volí zastupitelstvo aklamací, přičemž zastupitelstvo hlasováním určí, zda
bude provedena volba jednotlivě nebo zda všichni členové výboru budou voleni jedním
hlasováním.

4. Při nedosažení požadovaného počtu členů orgánu se provede doplňující volba na základě
návrhů členů zastupitelstva.

Článek 8
Společná a závěrečná ustanovení

1. Členové volební komise podepíší tu část zápisu, která obsahuje ustanovení o výsledcích
voleb.

2. Všechny volební lístky z tajné volby jsou součástí zápisu.

3. Analogicky podle této přílohy lze postupovat i v případě volby zástupce obce tam, kde to
ukládá zákon, případně tam, kde tak rozhodne zastupitelstvo.

4. Tato  příloha  č.  1  k Jednacímu  řádu  Zastupitelstva  města  Adamova  byla  schválena
Zastupitelstvem  Města  Adamova  na  1.  zasedání  konaném dne  1.11.2018  a  stává   se
nedílnou  součástí  Jednacího  řádu  zastupitelstva  města  Adamova  schváleného  dne
1.11.2018

5. Ruší se Příloha č.  1 k Jednacímu řádu zastupitelstva  města  Adamova Volební  řád pro
volbu orgánů obce Zastupitelstvem města Adamova ze dne 8.9.2010.

6. Platnost a účinnost této přílohy nastává dnem jejího schválení a vydání Jednacího řádu
zastupitelstva města Adamova včetně Přílohy č. 1. 

 Jiří Němec                                                      Bc. Roman Pilát, MBA
                       místostarosta                                                            starosta
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