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Rezignace všech členů kandidujícího subjektu před ustavující schůzi
zastupitelstva obce
Oddělní právního a metodického řízení voleb odboru voleb Ministerstva vnitra
obdrželo Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se tážete: „nastala
od roku 1993 v nějaké obci situace, že by všichni kandidáti určitého sdružení
nezávislých kandidátů, volební strany či jiného kandidujícího uskupení ještě před
ustavující schůzí zastupitelstva obce svorně rezignovali na svůj mandát, resp.
postavení náhradníka? Stalo se někdy výše uvedené v situaci, kdy tímto jednáním
vyvolali pokles počtu zastupitelů pod zákonnou hranici a bylo kvůli tomu třeba
uspořádat nové volby?“ K tomu uvádíme následující:
Podle § 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“),
zaniká mandát člena zastupitelstva obce mj. dnem, kdy starosta nebo primátor a
v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části
obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát. Obdobně
zaniká postavení náhradníka na základě § 57 písm. b) volebního zákona, tzn. dnem,
kdy starosta nebo primátor obdrží písemnou rezignaci na postavení náhradníka.
Vzhledem k tomu, že zastupitelé a jejich náhradníci skládají svůj mandát
k rukám starosty, a vzhledem k tomu, že volební zákon neupravuje povinnost
starosty o této skutečnosti informovat jiné správní orgány, Ministerstvo vnitra obecně
neeviduje případy, kdy kandidáti rezignují na svůj mandát, resp. na postavení
náhradníka.
Ministerstvo vnitra se o takové situaci dozví pouze v případě, že rezignace
zavdá příčinu pro konání nových voleb. Na základě § 58 odst. 1 písm. a) a b)
volebního zákona se nové volby do zastupitelstva obce konají, jestliže se počet členů

1

zastupitelstva obce sníží o více než polovinu oproti počtu určenému podle zákona
nebo se počet členů zastupitelstva obce sníží pod hranici 5 a nejsou-li náhradníci.
V takovém případě zašle starosta prostřednictvím krajského úřadu návrh na
vyhlášení nových voleb Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod
vznikl (obdobně postupuje primátor hlavního města Prahy, který zasílá návrh
Ministerstvu vnitra). Ministr vnitra následně vyhlásí nové volby, a to do 30 dnů po
jeho obdržení.
Pro účely vyhlášení nových voleb je ovšem irelevantní, kdy dojde k poklesu
počtu zastupitelů pod zákonem stanovený počet, v tomto případě tedy, zda k takové
situaci došlo před nebo po ustavujícím zasedání. Takový údaj, rozhodný pro
zodpovězení Vaší otázky, proto není uveden v podkladech pro vyhlášení nových
voleb od jednotlivých starostů a Ministerstvo vnitra jím nedisponuje.
Z praxe ovšem víme, že k takovým případům dochází. Například v současné
době taková situace nastala v obci Tis, kde tři nezávislí kandidáti rezignovali na svůj
mandát před ustavujícím zasedáním, čímž došlo k poklesu členů zastupitelstva pod
hranici 5 a budou se zde konat nové volby. Vzhledem k tomu, že se jedná o volební
strany typu nezávislý kandidát, nefigurují zde žádní náhradníci.
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