KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Informace ke způsobu podávání kandidátních listin pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané 8. a 9. října 2021
Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb krajskému úřadu (tj. do 16:00
hod. dne 3. srpna 2021). Lhůta pro podání kandidátní listiny je nepřekročitelná. Pokud byla kandidátní
listina předána k doručení prostřednictvím držitele poštovní licence (např. Česká pošta, s. p.), není
rozhodující doba podání zásilky, ale zda byla kandidátní listina doručena krajskému úřadu v zákonem
stanoveném termínu. Podávání a přijímání registrace kandidátních listin se za Karlovarský volební kraj
č. 5 provádí na Krajském úřadu Karlovarského kraje, v přízemí budovy B vpravo, kancelář č. 124 B. Při
osobním předání pracovníkovi pověřenému registrací kandidátních listin doporučujeme si předem
domluvit termín u osob příslušných k převzetí kandidátní listiny:
Bc. Pavel Lehocký, kancelář č. 124 B
tel.: 354 222 137, mobil: 736 650 130, e-mail: pavel.lehocky@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Lucie Mildorfová, kancelář č. 125 B
tel.: 354 222 313, mobil: 601 214 144, e-mail: lucie.mildorfova@kr-karlovarsky.cz
Pracovní doba, kdy je možno kandidátní listiny podávat:
pondělí a středa
08.00 hod. – 16.00 hod.
úterý a čtvrtek
08.00 hod. – 14.00 hod.
pátek
08.00 hod. – 13.00 hod.
nejpozději do 16:00 hodin dne 3. 8. 2021
V případě osobního podání kandidátní listiny na podatelně krajského úřadu bude zmocněnec odkázán
přímo na odpovědného pracovníka za volby (Lehocký, Mildorfová).
Kandidátní listina může být krajskému úřadu doručena nejen osobně zmocněncem politické strany,
politického hnutí nebo koalice, poštou, elektronicky (stanovisko MV k elektronickému podávání
kandidátních listin), ale též jakoukoliv osobou. Potvrzení o podání kandidátní listiny se vydává pouze
zmocněnci.
Náležitosti kandidátní listiny jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 32 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Kandidátní listina politické strany či politického hnutí musí obsahovat:
- název volebního kraje
- název politické strany nebo politického hnutí, které podává kandidátní listinu
- u jednotlivých kandidátů:
pořadí kandidáta na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabské číslice (1., 2., ...)
jméno a příjmení
pohlaví
věk (k druhému dni voleb)
povolání (jakýkoliv údaj charakterizující povolání kandidáta)
obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu (jen název obce trvalého pobytu, např. Sokolov)
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údaj o politické příslušnosti kandidáta (uvedení celého názvu politické strany nebo politického
hnutí, jehož je členem nebo uvedení textu „bez politické příslušnosti“)
uvedení zmocněnce:
jeho jméno a příjmení
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (přesnou adresu místa trvalého pobytu opsanou
z občanského průkazu), doporučujeme uvést další možnosti, jak lze mocněnce kontaktovat,
např. e-mailovou adresu, telefon …
podpis zmocněnce
uvedení náhradníka zmocněnce (politická strana a politické hnutí má právo navrhnout
náhradníka zmocněnce):
jeho jméno a příjmení
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (přesnou adresu místa trvalého pobytu opsanou
z občanského průkazu)
uvedení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí
jméno a příjmení
označení funkce
podpis
-

-

-

-

Kandidátní listina koalice musí obsahovat:
- název volebního kraje
- název koalice
- složení koalice (tj. uvedení názvu politických stran a politických hnutí, které koalici tvoří)
- u jednotlivých kandidátů:
pořadí kandidáta na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabské číslice (1., 2., ...)
jméno a příjmení
pohlaví
věk (k druhému dni voleb)
povolání (jakýkoliv údaj charakterizující povolání kandidáta)
obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu (jen název obce trvalého pobytu, např. Cheb)
údaj o politické příslušnosti kandidáta (uvedení celého názvu politické strany nebo politického
hnutí, jehož je členem nebo uvedení textu „bez politické příslušnosti“
název politické strany nebo politického hnutí (člena koalice), které kandidáta navrhlo
- uvedení zmocněnce:
jeho jméno a příjmení
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (přesnou adresu místa trvalého pobytu opsanou
z občanského průkazu)
podpis zmocněnce
- uvedení náhradníka zmocněnce (politická koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce):
jeho jméno a příjmení
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (přesnou adresu místa trvalého pobytu opsanou
z občanského průkazu)
- uvedení osob oprávněných jednat jménem politických stran nebo politických hnutí tvořících koalici
jména a příjmení
označení funkcí
podpisy
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se
svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni
voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro
volby do Poslanecké sněmovny. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému
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pobytu (tedy přesnou adresu místa svého trvalého pobytu opsanou z občanského průkazu) a datum
narození.
Dále musí být přiloženo potvrzení o složení příspěvku na volební náklady v Karlovarském volebním
kraji ve výši 19 000 Kč, a to na zvláštní účet č. 96014-7823341/0710, zřízený u České národní banky.
Jako variabilní symbol bude uvedeno identifikační číslo (IČO) politické strany, politického hnutí,

totožné s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí podle zákona o
základních registrech, v případě koalice je variabilní symbol totožný s identifikačním číslem té
politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí. Při
bezhotovostním složení se použije konstantní symbol 558, při složení v hotovosti konstantní symbol
379.
Ustanovení § 32 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu České republiky umožňuje kandidujícím
politickým stranám, politickým hnutím a koalicím v rámci Karlovarského volebního kraje uvést na
kandidátní listině nejvýše 14 kandidátů.
Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého
zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na
kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.
Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána.
Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně
odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání krajskému úřadu.
Kandidující subjekty mají možnost doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty či vzájemně měnit
jejich pořadí, a to až do 60. dne přede dnem voleb (tj. do 16:00 hod. dne 9. srpna 2021).
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