Informace k podávání kandidátních listin pro volby
do Zastupitelstva Kraje Vysočina
Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina je možno podat Krajskému úřadu
Kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) ode dne vyhlášení voleb nejpozději do 28. 7. 2020
do 16:00 hod. Lhůta pro podání kandidátních listin je nepřekročitelná.
Kandidátní listinu jsou oprávněny podat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž
činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, a to výhradně prostřednictvím zmocněnce.
Osobami příslušnými k převzetí kandidátních listin jsou:
Mgr. David Marek
Mgr. Ivana
Schimmerová
Ing. Bc. Andrea
Schwammenhőferová

564 602 183
724 650 246
564 602 179
724 650 181
564 602 376

marek.d@kr-vysocina.cz

kancelář
D 3.03

schimmerova.i@krvysocina.cz

D 3.05

schwammenhoferova.a@krvysocina.cz

D 3.06

Kandidátní listinu je třeba předložit včetně jejích příloh (prohlášení kandidáta). Kandidátní
listina musí obsahovat náležitosti podle § 21 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o volbách do ZK“).
Vzor kandidátní listiny a prohlášení kandidáta (vzor č. 3 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb.)
naleznete https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_ktg=304514&n=informacek-podavani-kandidatnich-listin&archiv=0&p1=107469
Další informace určené pro kandidáty je možno nalézt zde: https://www.mvcr.cz/clanek/volby2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
V Kraji Vysočina se volí 45 členů zastupitelstva. Podle § 21 odst. 3 zákona o volbách do
ZK může volební subjekt na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí
počet členů volených do zastupitelstva kraje, tzn. na kandidátní listině pro Kraj Vysočina může
být uvedeno maximálně 50 kandidátů.
Krajský úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volebního subjektu. Pokud se na
kandidátní listině nebo na jejích přílohách vyskytnou nedostatky, krajský úřad vyzve
zmocněnce k jejich opravě nebo doplnění a určí k tomu lhůtu.
Zmocněnec má právo nejpozději do 3. 8. 2020 do 16 hod. doplňovat do kandidátní listiny další
kandidáty, popř. může měnit pořadí kandidátů.
Od 13. do 15. 8. 2020 krajský úřad vydá rozhodnutí o registraci bezvadné kandidátní
listiny, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině.
Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní
listině krajský úřad zašle tomu, kdo je proti rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu
(§ 52 odst. 1). Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce krajského úřadu.
https://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska/2/p1=1013. Za doručené se rozhodnutí považuje
třetím dnem ode dne vyvěšení.

Po registraci krajský úřad zajistí vytištění hlasovacích lístků, přičemž před jejich vytištěním
dá zmocněncům možnost ověřit správnost údajů na hlasovacím lístku. (§ 24 odst. 2 zákona
o volbách do ZK).

