
Městská část Praha 14

Volební řád

Zastupitelstva městské části Praha 14

§1
Společná ustanovení

1. Zastupitelstvo městské části Praha 14 (dále jen „zastupitelstvo") volí postupně starostu, 
místostarosty a další členy Rady městské části Praha 14 (dále jen „rada"). Volba se provádí 
veřejným hlasováním, nestanoví-li zastupitelstvo jinak.

2. Návrhy kandidátů předkládají členové zastupitelstva návrhovému a volebnímu výboru.

3. Každý navrhovaný kandidát je povinen se na vyzvání předsedy návrhového a volebního výboru 
představit zastupitelstvu a prohlásit, zda s kandidaturou souhlasí. Vyslovení nesouhlasu anebo 
souhlasu s výhradou znamená, že kandidát nemůže být volen. Souhlas lze nahradit písemným 
prohlášením navrženého kandidáta či prohlášením předsedy klubu, který nominaci kandidáta 
předkládá.

4. Všichni kandidáti mají právo vystoupit se svým prohlášením.

5. Sčítání hlasů provádí návrhový a volební výbor.

§2

Volba starosty

1. Zvolen je kandidát, který obdrží hlasy nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

2. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží hlasy nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, 
uskuteční se 2. kolo voleb, do něhož postupují 2 kandidáti, kteří v 1. kole obdrželi nejvyšší počet 
hlasů. Postupuje se obdobně jako při 1. kole.

§3
Volba místostarostů

1. Volí se 1. místostarosta a následně další místostaroštové bez pořadí. Volba 1. místostarosty se 
provádí obdobně jako volba starosty.

2. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, vždy však musí obdržet hlasy nadpoloviční 
většiny všech členů zastupitelstva.

3. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně než odsouhlasený počet kandidátů, uskuteční se 2. 
kolo voleb. Postupují do něj kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech členů 
zastupitelstva. Postupuje se obdobně jako při 1. kole.

§4
Volba dalších členů rady

1. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, vždy však musí obdržet hlasy nadpoloviční 
většiny všech členů zastupitelstva. Jakmile je potřebný počet všech členů rady zvolen, je rada 
ustavena a rozhodování zastupitelstva v dané věci lze považovat za ukončené. O ostatních 
navržených kandidátech se již nehlasuje.
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2. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně než odsouhlasený počet kandidátů, uskuteční se 2. 
kolo voleb. Postupují do něj kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech členů 
zastupitelstva. Postupuje se obdobně jako při 1. kole.

§5
Volba předsedy výboru

1. Provádí se obdobně jako volba starosty.

§6

Volba členů výboru

1. Provádí se obdobně jako volba člena rady.

§7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě rovnosti hlasů na místech rozhodujících o postupu do 2. či dalšího kola voleb se zvyšuje 
o tyto kandidáty počet postupujících.

2. Výklad tohoto volebního řádu provádí návrhový a volební výbor.

3. Tento volební řád je platný a účinný okamžikem jeho schválení zastupitelstvem dne 24. 10. 2022 
a nahrazuje dosavadní volební řád ze dne 24. 6. 2021, který byl schválen usnesením zastupitelstva 
č. 29/ZMC/2021.
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