Způsob hlasování při volbách do zastupitelstev obcí
Způsob hlasování při volbách do zastupitelstev obcí je vymezen zákonem 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
Každý volič obdrží jeden hlasovací lístek pro volbu do jednoho zastupitelstva obce. Všichni
kandidáti všech volebních stran kandidující v jedné obci jsou tak uvedeni na jednom
hlasovacím lístku, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle
sebe a není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Každý
sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. V případě, že jsou v tomto
sloupci alespoň 2 kandidáti, je v záhlaví sloupce umístěn čtvereček. Před jménem každého
kandidáta na hlasovacím lístku je pak umístěn další čtvereček a pořadové číslo kandidáta
označené arabskou číslicí.
Ve volbách do zastupitelstev obcí může volič volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má být v jeho obci zvoleno. V Sezemicích se volí 15 členů zastupitelstva (v níže
uvedených vzorech jsou příklady způsobů, jak může občan volit zastupitelstvo, které má pouze
9 členů). Tento údaj je vždy uveden v záhlaví každého hlasovacího lístku.
Volič může volit trojím způsobem:
1) Označit křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze jednu volební stranu a
tím dát hlas kandidátům této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku (a to pouze
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen).

Příklad 1: Platné hlasy pro šest kandidátů volební strany Z.

2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a
to z kterékoli volební strany (nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno).

Příklad 3: Platné hlasy pro sedm označených
kandidátů. Volič může, ale nemusí využít svého
Příklad 2: Platné hlasy pro všech devět jednotlivě práva přidělit hlas takovému počtu kandidátů, kolik
označených kandidátů.
členů zastupitelstva obce má být v jeho obci
zvoleno.

3) Označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě dá přednostně hlas jednotlivě
označeným kandidátům a z označené volební strany pak přidělí hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.

Příklad 4: Platné hlasy pro čtyři jednotlivě
označené kandidáty a pro všech pět kandidátů
označené volební strany F.

Příklad 5: Platné hlasy pro tři jednotlivě označené
kandidáty a pro prvních šest kandidátů označené
volební strany A.

