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Možné způsoby podání u registračního úřadu  
 

aktualizace pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 2016 

 
 
 
 
 

Osobně Prostřednictvím 
držitele poštovní 
licence 

Prostřednictvím 
jiné osoby 

E-mail Elektronicky 
s uznávaným 
elektronickým 
podpisem  

Datovou 
schránkou 

 
Kandidátní listina  
 

 
ANO 

 
zmocněnec 

 
ANO 

 
zmocněnci se zašle 

potvrzení 

 
ANO 

 
zmocněnci se zašle 

potvrzení 

 
NE 

 
není úkonem u 

příslušného 
orgánu 
(II. ÚS 
330/02) 

 
NE 

 
Výjimka: Jde-li o 

nezávislého kandidáta, 
který nemá zmocněnce, 

a na kandidátní 
listině/přihlášce 

k registraci je jen jeho 
podpis, nebo tehdy, je-li 
zmocněnec a statutární 

orgán tatáž osoba. 

 
NE 

 
Výjimka: Jde-li 
o nezávislého 

kandidáta, který 
nemá zmocněnce, 

a na kandidátní 
listině/přihlášce 

k registraci je jen 
jeho podpis, nebo 

tehdy, je-li 
zmocněnec a 

statutární orgán 
tatáž osoba;  
v takovém 

případě se uplatní 
fikce podpisu 

úkonu učiněného 
datovou 

schránkou. 
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Osobně Prostřednictvím 
držitele poštovní 
licence 

Prostřednictvím 
jiné osoby 

E-mail Elektronicky 
s uznávaným 
elektronickým 
podpisem  

Datovou 
schránkou 

Prohlášení 
kandidáta  
 

ANO 
 

zmocněnec 
nebo přímo 
kandidát; 
v takovém 
případě se 
zmocněnci 

zašle 
potvrzení 

ANO 
 

zmocněnci se zašle 
potvrzení 

ANO 
 

zmocněnci se zašle 
potvrzení 

NE 
 

není úkonem 
u příslušného 

orgánu 
(II. ÚS 
330/02) 

ANO 
 

Buď zašle kandidát přímo 
registračnímu úřadu (na 

základě výzvy zmocněnci) 
nebo prostřednictvím 

zmocněnce.  
Zmocněnec, který obdržel 

prohlášení kandidáta 
podepsané jeho 

uznávaným elektronickým 
podpisem, může 

registračnímu úřadu 
doručit vytištěné osobně, 
poštou, prostřednictvím 

jiné osoby, nebo též 
elektronicky datovou 

schránkou nebo podepsané 
svým uznávaným 

elektronickým podpisem.   
 

ANO 
 

Buď zašle 
kandidát přímo 
registračnímu 

úřadu (na základě 
výzvy zmocněnci) 

nebo 
prostřednictvím 

zmocněnce.  
Zmocněnec, který 
obdržel prohlášení 
kandidáta z jeho 
datové schránky 

do své datové 
schránky, může 
registračnímu 
úřadu doručit 

vytištěné osobně, 
poštou, 

prostřednictvím 
jiné osoby, nebo 
též elektronicky 

datovou 
schránkou nebo 
podepsané svým 

uznávaným 
elektronickým 

podpisem.   
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Osobně Prostřednictvím 
držitele poštovní 
licence 

Prostřednictvím 
jiné osoby 

E-mail Elektronicky 
s uznávaným 
elektronickým 
podpisem  

Datovou 
schránkou 

Chybějící či 
neúplný údaj na 
KL (kromě 
chybějícího 
podpisu) 
 

ANO 
 

zmocněnec 

ANO 
 

s podpisem 
zmocněnce 

 
zmocněnci se zašle 

potvrzení 
 

ANO 
 

s podpisem 
zmocněnce 

 
zmocněnci se zašle 

potvrzení 
 

NE 
 

není úkonem u 
příslušného 

orgánu 
(II. ÚS 
330/02) 

 

ANO 
 

podepsáno uznávaným 
elektronickým podpisem 

zmocněnce  

ANO 
 

z DS zmocněnce 

Doplnění a změna 
pořadí kandidátů  
 

ANO 
 

zmocněnec 

ANO 
 

s podpisem 
zmocněnce 

 
zmocněnci se zašle 

potvrzení 
 

ANO 
 

s podpisem 
zmocněnce 

 
zmocněnci se zašle 

potvrzení 
 

NE 
 

není úkonem u 
příslušného 

orgánu 
(II. ÚS 
330/02) 

 

ANO 
 

podepsáno uznávaným 
elektronickým podpisem 

zmocněnce 

ANO 
 

z DS zmocněnce 

Odvolání 
kandidáta 
 

ANO 
 

zmocněnec 

ANO 
 

s podpisem 
zmocněnce 

 
zmocněnci se zašle 

potvrzení 
 

ANO 
 

s podpisem 
zmocněnce 

 
zmocněnci se zašle 

potvrzení 
 

NE 
 

není úkonem u 
příslušného 

orgánu 
(II. ÚS 
330/02) 

 

ANO 
 

podepsáno uznávaným 
elektronickým podpisem 

zmocněnce 

ANO 
 

z DS zmocněnce 

Vzdání se 
kandidatury 
 

ANO 
 

kandidát 

ANO 
 

s podpisem 
kandidáta 

ANO 
 

s podpisem kandidáta 
 

 

NE 
není úkonem u 

příslušného 
orgánu 
(II. ÚS 
330/02) 

 

ANO 
 

podepsáno uznávaným 
elektronickým podpisem 

kandidáta 

ANO 
 

z DS kandidáta 
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