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V O L E B N Í   Ř Á D  
zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 

pro volbu starosty, místostarosty (místostarostů), členů rady MČ Brno-Starý Lískovec 
a předsedů a členů výborů zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 

 
§ 1 

Základní ustanovení 
1) Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 

schváleného na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec dne 
24.10.2022. 

2) Volby probíhají jednotlivě, v pořadí: volba starosty, volba místostarosty 
(místostarostů), volby dalších členů rady MČ Brno-Starý Lískovec, volby předsedů 
a členů výborů zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec. 

3) Zvolen je ten, kdo získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu 21 členů 
zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec, tj. nejméně 11 hlasů. 

4) Kandidáta na funkci volenou podle tohoto volebního řádu může navrhnout pouze člen 
zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. Kandidát, pokud svoji kandidaturu veřejně 
přijme, je zapsán na hlasovací lístek, a to jménem a příjmením s uvedením pořadového 
čísla odvozeným z pořadí, jak byli kandidáti navrhováni. 

5) Volby jsou ukončeny zvolením voleného počtu funkcí, zvolením potřebného počtu 
členů rady MČ Brno-Starý Lískovec nebo rozhodnutím zastupitelstva MČ Brno-Starý 
Lískovec. 

 
§ 2 

Volitelnost 
1) Na místo starosty městské části Brno-Starý Lískovec může kandidovat každý člen 

zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 
2) Na místo místostarosty může kandidovat každý člen zastupitelstva MČ Brno-Starý 

Lískovec, který již nevykonává funkci starosty městské části Brno-Starý Lískovec.  
3) Na místo dalšího člena rady MČ Brno-Starý Lískovec může kandidovat každý člen 

zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec, který již nevykonává funkci starosty nebo 
místostarosty městské části Brno-Starý Lískovec. 

4) Na místo předsedy výboru zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec může kandidovat 
každý člen zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec, který již nevykonává funkci starosty 
nebo místostarosty městské části Brno-Starý Lískovec. 

 
§ 3 

Volební komise pro tajnou volbu a výsledky hlasování  
1) Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec volí ze svých členů nejméně tříčlennou volební 

komisi. 
2) Členem volební komise nemůže být kandidát na místo, volené dle tohoto volebního 

řádu. V případě, že člen volební komise je na některé volené místo navržen 
a kandidaturu veřejně přijme, přestává být tímto prohlášením jejím členem a volební 
komise musí být bezodkladně doplněna, pokud počet jejich členů klesne pod tři. 

3) Volby řídí předseda volební komise, kterého zvolí volební komise ze svých členů. 
4) Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší všichni 

členové komise. Tyto zápisy jsou přílohami zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva 
MČ Brno-Starý Lískovec. 
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5) V zápisu volební komise o průběhu a výsledku voleb musí být pro jednotlivé volby 
a každé jejich kolo uvedeno: 

▪ funkce, na kterou se volí, pořadí volby a její kolo, 
▪ počet vydaných hlasovacích lístků, 
▪ počet odevzdaných platných a neplatných hlasovacích lístků, 
▪ počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. 

6) Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku volby oznámí předseda 
       volební komise výsledky volby.  

 
§ 4 

Postup voleb – starosta, místostarosta – tajná volba 
1) Hlasovací lístek se vydává proti podpisu a upravuje se zakroužkováním pořadového 

čísla u předepsaného kandidáta v určeném prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. 
2) Hlasovací lístek je neplatný, je-li zakroužkován více než 1 kandidát. 
3) Nezíská-li žádný kandidát na volenou funkci potřebnou většinu hlasů, tj. nejméně 11, 

pokračuje volba druhým kolem, do kterého postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem 
získaných hlasů. V případě, že dva či více kandidátů dosáhli shodného, nejvyššího počtu 
hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. 

4) V případě jednoho kandidáta s nejvyšším počtem hlasů a rovnosti dvou a více 
kandidátů s druhým největším počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni tito 
kandidáti. 

5) Pokud není žádný kandidát zvolen ani ve druhém kole, zahájí se druhá volba na tutéž 
funkci s nově navrženými kandidáty, na kterou se přiměřeně uplatní ustanovení tohoto 
volebního řádu. 

6) Pokud není zvolen žádný kandidát ani v druhé volbě, volba na funkci se ukončí a další 
volba se bude konat v termínu navrženém zastupitelstvem MČ Brno-Starý Lískovec. 

 
 

§ 5 
Postup voleb – členové rady MČ – tajná volba 

1) Hlasovací lístek se vydává proti podpisu a upravuje se zakroužkováním pořadového 
čísla u předepsaného kandidáta v určeném prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. 

2) Hlasovací lístek je neplatný, je-li zakroužkováno více kandidátů, než je počet volbou 
obsazovaných míst. 

3) Nezíská-li požadovaný počet kandidátů potřebnou většinu hlasů, tj. nejméně 11, 
pokračuje volba druhým kolem, do kterého postoupí kandidáti s nejvyšším počtem 
získaných hlasů, avšak nejvýše jejich dvojnásobný počet, než je počet doposud 
neobsazených míst. V případě, že dva či více kandidátů dosáhli shodného, nejvyššího 
počtu hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. V případě jednoho 
kandidáta s nejvyšším počtem hlasů a rovnosti dvou a více kandidátů s druhým 
největším počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. 

4) Pokud ve druhém kole nebyl zvolen zbývající počet členů rady MČ Brno-Starý Lískovec, 
zahájí se druhá volba na doposud neobsazené členy rady MČ Brno-Starý Lískovec 
s nově navrženými kandidáty, na kterou se přiměřeně uplatní ustanovení tohoto 
volebního řádu. 
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5) Pokud není zvolen dostatečný počet kandidátů ani v druhé volbě, volba na funkce 
členů rady MČ Brno-Starý Lískovec se ukončí, a další volby se budou konat dle 
rozhodnutí zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 

 
§ 6  

Postup voleb – předsedové a členové výborů zastupitelstva MČ – veřejná volba 
1) Hlasuje se aklamací, tj. zvednutím ruky.  
2) Na každou volbou obsazovanou funkci (předsedy nebo člena výboru) se sestavuje 

kandidátka. Hlasuje se o navržených kandidátech v abecedním pořadí. Zvolením 
kandidáta, tj. získáním nejméně 11 hlasů, je volba ukončena. 

3) Každá volba je jednokolová.  
4) Pokud není zvolen žádný kandidát, volba na obsazovanou funkci (předsedy nebo člena 

výboru) se ukončí a další volba na tuto neobsazenou funkci se bude konat dle 
rozhodnutí zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec. 

 
 


