INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podávání kandidátních listin
Kandidátní listiny se podávají nejpozději do úterý 19.07.2022 do 16:00 hodin příslušnému
registračnímu úřadu. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu prokazatelně
doručena. Lhůtu nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!
Pro volební strany z obcí a městysů správního obvodu pověřeného obecního úřadu Dvůr Králové nad
Labem je registračním úřadem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, budova čp. 38 - podatelna,
náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem.
Kontaktní osobou k přijetí kandidátních listin je:
Ing. Iva Padevětová, tel.: 499 318 243, 603 177 265, e-mail: padevetova.iva@mudk.cz, pracoviště
podatelny, nám. T. G. Masaryka čp. 38, kancelář č. 110.
Zastupující osoby:
Barbora Bezrová, tel.: 499 318 220, e-mail – bezrova.barbora@mudk.cz, pracoviště podatelny, nám.
T. G. Masaryka čp. 38, kancelář č. 108,
Simona Peterová, tel.: 499 318 288, e-mail – peterova.simona@mudk.cz, pracoviště podatelny, nám.
T. G. Masaryka čp. 38, kancelář č. 108.
Úřední hodiny určené pro podání kandidátní listiny:
Pondělí

08:00 – 17:00 hod

Úterý

08:00 – 11:30 hod

Středa

08:00 – 17:00 hod

Čtvrtek

08:00 – 11:30 hod

Pátek

08:00 – 11:30 hod

Úterý 19.07.2022

08:00 – 16:00 hod (poslední den pro podání KL)

V rozsahu výše uvedených úředních hodin si lze termín pro podání kandidátní listiny zarezervovat.
Pokud se dostavíte k podání kandidátní listiny v den a v hodinu dle provedené rezervace, budete
odbaveni bez čekání. Rezervaci lze zadat telefonicky na tel. č. 499 318 243, 603 177 265 nebo e-mailem
– padevetova.iva@mudk.cz.
Mimo stanovenou dobu lze kandidátní listiny podat pouze po předchozí dohodě.
Kandidátní listina může být registračnímu úřadu doručena:
1) osobně zmocněncem / nezávislým kandidátem (je-li volební stranou) – doporučuje se, je možné
ihned opravit vady na kandidátní listině.
2) prostřednictvím držitele poštovní licence (např. prostřednictvím České pošty, s. p.); rozhodující
je den (případně poslední den lhůty – hodina) jejího doručení registračnímu úřadu, a nikoliv doba
jejího podání u provozovatele poštovních služeb.

3) elektronicky prostřednictvím datové schránky:
a) buď tak, že kandidátní listina bude připojena ve formě platného výstupu autorizované
konverze z listinné podoby do podoby elektronické, nebo
b) s uznávaným elektronickým podpisem osob, jejichž podpis se na kandidátní listině vyžaduje.
Obdobné způsoby doručení se vztahují i na požadované přílohy kandidátní listiny. Jak podat kandidátní
listinu elektronicky naleznete ve stanovisku https://www.mvcr.cz/volby/clanek/moznostielektronickeho-podani-kandidatni-listiny-a-jejich-priloh.aspx.
Doporučujeme kandidátní listiny podávat osobně prostřednictvím zmocněnce, který má v případě
zjevných vad na kandidátní listině možnost tyto vady odstranit ihned při podání kandidátní listiny.
Volební strana by si měla určit takového zmocněnce, který by byl v případě potřeby (výzvy k odstranění
vad na kandidátní listině) registračnímu úřadu k dispozici po celou dobu registračního procesu, který
bude probíhat v průběhu části letních prázdnin. Náhradník zmocněnce není oprávněn činit úkony
zmocněnce (opravy vad na kandidátní listině), je-li zmocněnec např. na dovolené. Náhradník
zmocněnce uvedený na kandidátní listině nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, je-li zmocněnec
odvolán.
Ke kandidátní listině musí být připojeno vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta.
Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů je nutné připojit
k prohlášení i petici podporující kandidaturu. V souvislosti s nástrojem ePetice upozorňujeme na to,
že tento nástroj neslouží pro petice na podporu kandidatury podle volebních zákonů. Pokud by např.
volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů prováděla sběr podpisů na podporu kandidatury
prostřednictvím nástroje ePetice, registrační úřady nemohou tyto podpisy akceptovat.
Volební strany mají možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich
pořadí 60 dnů přede dnem voleb tj. do 25. 7. 2022 do 16:00 hod.
Případné závady kandidátních listin je nutné odstranit nejpozději 53 dnů přede dnem
voleb tj. do 1. 8. 2022.
Další informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022, náležitosti
KL,
jejich
vzory
včetně
příloh
naleznete
na
webu
Ministerstva
vnitra:
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-dozastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx.
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