
V o l e b n í   ř á d 

pro volbu orgánů města Liberec 

 

Pokud kandidát před zahájením volby neprojeví nesouhlas s kandidaturou, má se za to, že souhlasí 

s přijetím funkce pro případ, že bude zvolen. 

 

I. Volba primátora města 

1.1. Volba se provádí tajným hlasováním. 

1.2. Členové navrhnou ze svých řad kandidáty. 

1.3. Volební komise zajistí napsání kandidátů na volební lístky dle abecedy. 

1.4. Členové zastupitelstva na volebních lístcích označí zakroužkováním svého kandidáta. Kroužkem se 

označuje právě jeden kandidát, jinak jde o neplatný hlas. O neplatný hlas jde také tehdy, je-li 

hlasovací lístek podepsán. 

1.5. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. 

1.6. V případě, že v prvním kole není zvolen žádný z kandidátů, postupují do druhého kola ti dva 

kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů prvních dvou kandidátů postupují do 

dalšího kola oba kandidáti. 

 V případě rovnosti hlasů na druhém a dalších místech postupují do dalšího kola první kandidát 

a všichni kandidáti se stejným počtem hlasů počínaje druhým místem. 

 V případě rovnosti hlasů kandidátů na prvním a dalších místech postupují do dalšího kola všichni 

kandidáti s tímto počtem hlasů. 

1.7. V případě, že do druhého kola postoupí více než dva kandidáti, opakuje se volba podle předchozího 

bodu. 

1.8. V případě, že při volbě ze dvou kandidátů žádný z nich nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů zastupitelstva, postupuje do dalšího kola sám ten z nich, který získal více hlasů. Při rovnosti 

hlasů se volba dle tohoto bodu opakuje. 

1.9. V případě, že kandidát, o němž se hlasovalo samostatně, nezískal nadpoloviční většinu, nebo 

výsledek volby ve dvou po sobě následujících kolech byl shodný, budou členové zastupitelstva po 

přestávce vyzváni k novým návrhům, přičemž mohou být opět navrženi dříve nezvolení kandidáti. 

  

II. Volba náměstků primátora 

2.1. Náměstci se volí postupně tajným hlasováním. Volební řád je stejný jako u volby primátora. 

2.2. Pořadí zvolených náměstků neovlivňuje jejich funkční pořadí v radě. 

2.3. Kandidát, který neuspěl při volbě prvního (druhého) náměstka, může být opět navržen. 

  



III. Volba dalších členů rady města 

3.1. Volba se provádí tajným hlasováním. 

3.2. Členové zastupitelstva navrhnou ze svých řad kandidáty, kteří budou napsáni na volební lístky dle 

abecedy. 

3.3. Členové zastupitelstva na volebních lístcích označí zakroužkováním maximálně tolik kandidátů, 

kolik má být zvoleno. Pokud označí více kandidátů nebo pokud je volební lístek podepsaný, jde 

o neplatný hlas. 

3.4. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů, než kolik jich má být zvoleno, rozhoduje mezi 

nimi získaný počet hlasů. Při rovnosti hlasů na rozhodujícím místě se koná rozřazovací kolo. 

3.5. V případě, že nebudou v prvním kole zvoleni všichni členové rady, přistoupí se ke druhému kolu. 

Tam mohou být navrženi i další kandidáti. 

3.6. Obdobně budou následovat i další kola, dokud nebude zvolen stanovený počet členů rady, nebo 

zastupitelstvo nerozhodne o ukončení voleb. 

3.7. V každém kole má každý člen zastupitelstva tolik hlasů, kolik zbývá členů rady. 

  

IV. Doplňující volby 

4.1. Při doplňující volbě člena rady se postupuje jako při volbě primátora města. V případě, že se volí 

v doplňovacích volbách současně dva a více členů rady, postupuje se podle obecného volebního řádu 

členů rady přiměřeně. 

  

Schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 2. 11. 2006 usnesením č. 196/06. 


