
Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu 

České republiky pro volby ve dnech 23. a 24. září 2022 
 

 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České Republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

Možnost kandidovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky 

Senátorem může být zvolen každý volič, tj. státní občan České republiky, který alespoň ve 

druhý den voleb (tj. 24.09.2022) dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb 

překážka ve výkonu volebního práva v podobě omezení svéprávnosti k výkonu volebního 

práva.   

 

Přihláška k registraci  

Podávání přihlášek k registraci upravuje ustanovení § 60 zákona. Náležitosti přihlášek 

k registraci taxativně vymezuje ustanovení § 61 zákona. 

Vzor přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je uveden 

v příloze zákona (http://www.mvcr.cz/soubor/prihlaska-k-registraci-pro-volby-do-senatu-pcr-

4920242-doc.aspx), stejně tak prohlášení kandidáta (http://www.mvcr.cz/soubor/prohlaseni-

kandidata-4920242-doc.aspx).  

 

Podání přihlášky k registraci  

Kandidáty pro volby do Senátu mohou přihlašovat politické strany, politická hnutí nebo 

koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce.  

Nezávislý kandidát podává přihlášku k registraci sám, spolu s peticí podporující jeho 

kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, 

kde kandidát kandiduje.  

 

Náležitosti přihlášky k registraci 

Přihláška k registraci obsahuje: 

- jméno a příjmení kandidáta, 

- věk (ke druhému dni voleb) 

- jeho povolání 

- obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, 

- název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje 

k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její 

složení, 

- číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje, 

- příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát 

je bez politické příslušnosti, 

- jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 

- podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, 

- jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické 

strany nebo politického hnutí; v případě koalice všech osob oprávněných jednat 

jménem všech politických stran, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, 

připojí svůj podpis.  
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K přihlášce k registraci kandidát připojí: 

- doklad o státním občanství, které se prokazuje občanským průkazem, cestovním 

dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství, ne 

starší 1 roku; 

- vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou 

známy překážky volitelnosti, popř. tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal 

souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu, 

prohlášení, že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo 

skutečnost, že je bez politické příslušnosti; v prohlášení kandidát dále uvede místo, 

kde je přihlášen k trvalému pobytu a datum narození;  

- podává-li přihlášku k registraci politická strana, polické hnutí nebo koalice, určí 

v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen 

k trvalému pobytu; je možné navrhnout i náhradníka zmocněnce se stejnými 

náležitostmi; 

- k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, 

která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde 

kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden 

neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede 

jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát 

kandiduje, a rok konání voleb; 

- potvrzení o složení kauce 20.000,- Kč; kauce se skládá na zvláštní účet: pro volební 

obvod č. 76 Kroměříž je to číslo 96014-7823691/0710, vedený u ČNB, a.s., pobočka 

Brno; pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do jednoho měsíce od 

vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve 

volebním obvodu alespoň 6 % z celkového počtu platných hlasů; nezávislý kandidát 

nebo zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice s podáním přihlášky 

k registraci písemně sdělí pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu 

adresu nebo bankovní spojení, na které lze kauci vrátit. 

 

Zmocněnec a jeho náhradník 

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou 

svéprávností nebo kandidát.  

Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech 

vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí či koalice písmeně odvolat; 

zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání pověřenému obecnímu úřadu v sídle 

volebního obvodu. 

Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.  

 

Lhůty podání přihlášky 

Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do úterý 19. července 

2022 do 16.00 hod. pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.  

Přihlášky přijímá Městský úřad Kroměříž, Husovo náměstí č.p. 539, 5. patro, kancelář č. 510, 

JUDr. Ivana Bukovská, tel.: 573 321 270 nebo 737 754 869, e-mail: 

ivana.bukovska@mestokm.cz .  
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Vzdání se a odvolání kandidatury 

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným pověřenému obecnímu úřadu v sídle 

volebního obvodu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným 

způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu 

odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět. Možnost odvolání kandidáta zmocněncem neplatí pro 

druhé kolo voleb.  

 

Možnost soudního přezkumu 

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci a proti provedení registrace přihlášky 

k registraci se může nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která 

podala přihlášku k registraci do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u místně 

příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu.  

 


