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Úvod 

Komunální volby představují možnost občanů obce účastnit se na obecních 

záležitostech. Výsledek těchto voleb ovlivňuje život občanů obce, ve které mají 

trvalý pobyt. Přestože se jedná o jednu z možností uplatňování svobodné vůle 

občanů, zapojení se do obecních záležitostí a ovlivnění tak každodenního života 

svého, i své rodiny, volební účast nebývá příliš vysoká. 

Komunální volby bývají často upozaďovány na úkor prezidentských  

a parlamentních voleb. Přesto jejich důležitost rozhodně upozaďovat nelze. 

V komunálních volbách sice nemůžeme ovlivnit fungování státu, můžeme ale 

ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme, a které nám, jako občanům dané obce, je 

nejblíže. 

Komunální volby představují možnost občanů, aby vyjádřili své postoje, 

priority, zájmy a zároveň mohli kontrolovat obecní orgány. Je to možnost,  

jak ovlivnit chod obce, jak vyjádřit své nespokojení či naopak podpořit stávající 

vedení obce.  

Tato práce si klade za cíl vytvořit ucelený komplex, který postihne současnou 

právní úpravu a zároveň popíše, jak fungují komunální volby v České republice.  

Práce bude rozdělena do dvou částí. První teoretická část stručně nastíní 

historický vývoj komunálních voleb po roce 1989, dále se bude věnovat zákonné 

úpravě, vymezení principů voleb do zastupitelstva obcí, volebnímu právu a jeho 

překážkám. Praktická část práce bude zaměřena na konkrétní průběh komunálních 

voleb ve městě Domažlice v letech 2014 a 2018. Budou vymezena volební účast, 

výsledky voleb, povolební vyjednávání a etablování zastupitelstva, a dále 

komparace s předchozími volbami. 
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1. Historický vývoj právní úpravy komunálních voleb v České republice 

Tato kapitola se bude věnovat zákonné úpravě komunálních voleb od roku 

1990. Pozornost bude věnována zejména vývoji po vzniku samostatné České 

republiky, avšak pro lepší pochopení bude nastíněn i vývoj od roku 1989.  

 

1.1 Vývoj po roce 1989 

 V roce 1990 došlo ke změně systému územní veřejné správy  

od jednokolejného systému k dvoukolejnému. Dvoukolejnost veřejné správy 

znamenala obnovení oddělení kompetencí státní správy a samosprávy.1 

Dvoukolejný model veřejné správy byl v Československu zrušen v roce 1945, kdy 

byly na území našeho státu ustanoveny národní výbory, a k jeho obnovení došlo 

až v roce 1990, kdy byl přijat ústavní zákon č. 294/1990 Sb., který znamenal 

obnovení dvoukolejného systému. V témže roce došlo ke zrušení národních 

výborů a k obnovení právní subjektivity obcí2. V souvislosti s tím byly přijaty 

další zákony, a to konkrétně zákon č. 367/1990 Sb., o obcích,  

zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 425/1990 Sb.,  

o okresních úřadech.3 

Po roce 1990 došlo zároveň k přijetí dvou zákonů, které upravovaly volby 

do obecních zastupitelstev. Tyto zákony byly přijaty před vznikem samostatné 

České republiky, ale po vzniku České republiky byla zachována struktura voleb, 

kterou zakotvovaly tyto zákony.  

 Prvním zákonem upravujícím volby do obecních zastupitelstev byl zákon  

č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích. Tento zákon byl přijat 

Českou národní radou dne 5. září 1990 a řídily se podle něj volby konané 

v listopadu 1990. 

 Volební systém v roce 1990 byl systémem volných kandidátních listin 

(volič mohl vybírat kandidáty z různých stran), který byl později mírně 

modifikován na poměrný volební systém s částečně vázanými kandidátkami 

 
1BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. Politologie 

(Grada). Str. 55. ISBN 978-80-247-2908-4. 
2KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R., PRŮCHA, P. Zákon o obcích (obecní zřízení), Komentář. 4.th ed. Praha: Linde 

Praha a.s, 2009. Str. 10. ISBN 978-80-7201- 760-7. 
3HENDRYCH, Dušan a kolektiv. Správní právo: Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. Str. 89. ISBN 

978-80-7400-624-1. 
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zvýhodňující malé strany.4 Možnost usilovat o mandáty v zastupitelstvech měli 

nejen politické strany a jejich koalice, ale i jednotliví nezávislí kandidáti. Tímto 

zákonem nebyla stanovena žádná uzavírací klauzule. Volit mohl každý občan 

starší 18 let, který měl trvalý pobyt v obci. Volit naopak nemohl ten, kdo byl  

ve výkonu trestu odnětí svobody, měl nařízené omezení svobody z důvodu 

ochrany zdraví lidu, případně byl voják z povolání v zahraničí a nemohl  

se z tohoto důvodu vzdálit. Volen mohl být každý, kdo splňoval výše uvedené 

podmínky, avšak bez omezení výkonem trestu či vojáky profesionály v zahraničí 

– vojáci, tak vězni mohli být ve svých obcích voleni.5 Volby se podle tohoto 

zákona konaly pouze v jeden volební den. Tímto dnem byl vyhlášen 

předsednictvem České národní rady 24. listopad roku 1990. 

Dalším zákonem byl zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a místním referendu, podle kterého se však neřídily žádné volby.6 

 

1.2 Vývoj komunálního volebního systému po vzniku samostatné České 

republiky 

Po vzniku samostatného českého státu byly přijaty dva zákony upravující 

volby do zastupitelstev obcí. Ústavní základy územní samosprávy byly v té době 

již zakotveny v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústavě ČR. 

Prvním zákonem byl zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Tímto zákonem se řídily 

volby konané v letech 1994 a 1998. Počet volebních dní v těchto letech stoupl na 

dva. Pravomoc vyhlásit volby přešla na prezidenta republiky. Volby v roce 1994 

se konaly ve dnech 18. a 19. listopadu. Volby v roce 1998 pak  

ve dnech 13. a 14. listopadu. 

Druhý byl zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle kterého se konaly volby  

od roku 2002. Tento zákon navázal na úpravu z roku 1994 s tím, že bylo změněno 

časové vymezení voleb. Původně byl čas 14 až 22 hodin první den voleb a 7 až  

 
4BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. Politologie 

(Grada), str. 83. ISBN 978-80-247-2908-4. 
5BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. Politologie 

(Grada), str. 85. ISBN 978-80-247-2908-4. 
6BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. Politologie 

(Grada), str. 83. ISBN 978-80-247-2908-4. 
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14 hodin druhý den voleb. Začátek v druhý den voleb byl posunut 

na 8 hodinu. Tento zákon striktně deklaroval volební dny na pátek a sobotu.  
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2. Zákonná úprava komunálních voleb 

Tato kapitola vymezí zákonnou úpravu komunálních voleb v České 

republice. Volby upravuje zvláštní volební zákon, a to tím způsobem, že pro 

každou kategorii územních celků existuje speciální předpis, který předepisuje 

podmínky voleb, periodicitu, volební systém a další atributy všem subjektům 

zahrnutým do dané kategorie. Základní princip je obsažen v ústavním pořádku.7 

 

2.1 Ústavní zakotvení voleb do zastupitelstev obcí 

Komunální právo má svůj základ v ústavním zákoně č. 1/1993, Ústavě 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento ústavní zákon již ve svém 

článku 8 zaručuje samosprávu územních samosprávných celků. Komunálnímu 

právu se pak blíže věnuje hlava sedmá Ústavy ČR.  

Volbám do zastupitelstev obcí se věnuje článek 102 Ústavy ČR, který 

stanoví, že komunální volby jsou uskutečňovány tajným hlasováním na základě 

všeobecného, přímého a rovného volebního práva. Zároveň je zde zakotveno 

funkční období zastupitelstva, které je čtyřleté.8 Tajné hlasování spočívá v tom,  

že nikdo nesmí být nucen, aby řekl, jak hlasoval a nikdo nemá právo se toto 

dozvědět.9 

Ústava však nestanoví zásady převodu hlasů voličů na mandáty 

v zastupitelských sborech územně samosprávných celků. Mezi technické 

záležitosti, které upraví zákon o volbách do zastupitelstev obcí, lze zařadit formu 

volebního systému. Podoba komunálních voleb tedy spadá do běžné legislativní 

práce zákonodárců, kteří mohou pro obec stanovit jakýkoliv volební systém.  

To, že technickou zásadu voleb do obecních zastupitelstev Ústava neobsahuje, 

znamená, že systém může nabývat rozličných podob.10 

 

 
7VALEŠ, Lukáš a kol. Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2006, str. 130. ISBN 80-738-0010-1. 
8Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, článek 102 
9PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky: 1.díl Ústavní systém. 2.nd ed. Praha: 
Linde Praha, a.s., 1998. Str. 347. ISBN 80-7201- 110-3. 

10VALEŠ, Lukáš a kol. Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2006, str. 131. ISBN 80-738-0010-1. 
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2.2 Zákonná úprava voleb do zastupitelstev obcí 

Hlavním pramenem práva v oblasti voleb do zastupitelstev obcí na 

zákonné úrovni je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se dělí  

do 6 částí a obsahuje 82 paragrafů. Ve svém souhrnu tento zákon navazuje 

a rozvádí stručnou ústavní úpravu, a blíže specifikuje pravidla a podmínky konání 

komunálních voleb. 

Dalším zákonem je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

zákonů. K pramenům práva upravující komunální volby dále patří, vždy 

v aktuálním znění, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  

a o změně některých zákonů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a dále 

směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro 

výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro členy občany Unie 

s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou příslušníky a článek 40 Listiny 

základních práv Evropské unie.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích: Komentář. 3. vydání. 
Praha: WoltersKluwer ČR. Str. 127. ISBN 978-80-7552- 862-9. 
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3. Výkon volebního práva a jeho podmínky 

Volby představují klíčový mechanismus zastupitelské demokracie, v němž 

se postoje a preference občanů materializují do konkrétní podoby zvolených 

zastupitelských orgánů. Proto také volby představují nejdůležitější formu politické 

participace občanů. Základní funkcí voleb je odhalit aktuální rozložení politických 

sil v daném politickém celku a rozdělit mezi ně mandáty. Spolu s tím volby 

umožňují zjistit aktuální požadavky a priority společnosti.12 Volební právo je 

všeobecné, rovné, přímé a uskutečňuje se tajným hlasováním podle zásad 

poměrného zastoupení.13 Tyto základní principy, tedy všeobecnost, rovnost  

a přímost, pro volby do zastupitelstev obcí, zakotví již Ústava ČR ve svém  

článku 102. Pod pojmem všeobecnost voleb se rozumí možnost všech způsobilých 

voličů volit, přičemž nelze vyloučit skupiny obyvatel z důvodů rasy, náboženství, 

povolání, vzdělání, apod. Jediné omezení pro komunální volby jsou tzv. zákonné 

překážky volebního práva. Rovností se rozumí princip, kdy každý hlas má stejnou 

váhu. Přímostí voleb se rozumí princip, kdy voliči volí své zástupce přímo,  

bez jakýchkoliv prostředníků. Tajnost je rovněž nedílným aspektem komunálních, 

ale i ostatních, voleb. Všichni voliči musí hlasovat tak, aby nikdo jiný nevěděl, jak 

hlasovali. 

Princip svobodných voleb zakotvuje Listina základních práv a svobod ČR. 

V článku 21 Listiny je uvedeno, že občané mají právo podílet se na správě 

veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.14 Tento princip  

se odráží v celém volebním systému a je nadřazen principům ostatním.15 

Nezbytnou součástí pro to, aby mohly volby fungovat, je politická pluralita  

a svoboda volby. Volič musí mít možnost svobodného výběru mezi více stranami 

a kandidáty, nesmí být vystaven nátlaku, aby odevzdal hlasy pro určitou stranu či 

kandidáta, a musí mít možnost získat informace o kandidátech a vytvořit si vlastní 

úsudek.16 

 

 
12ČMEJREK, Jaroslav. Obce a regiony. Praha: Alfa Nakladatelství, 2008. Politologie (Alfa Nakladatelství), str. 

48. ISBN 978-80-87197-00-4. 
13Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 2 
14 Usnesené předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
jako součástí ústavního pořádku České republiky, článek 21 
15KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2009. Str. 1146. ISBN 978-80-7380-140-3. 
16ČMEJREK, Jaroslav. Obce a regiony. Praha: Alfa Nakladatelství, 2008. Politologie (Alfa Nakladatelství), str. 

48. ISBN 978-80-87197-00-4. 
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3.1 Aktivní volební právo 

Aktivním volebním právem se rozumí právo volit do zastupitelstva obcí. 

Toto právo přísluší každému státnímu občanu České republiky, ve věku nejméně 

18 let, s trvalým pobytem v příslušné obci. Věku 18 let musí občan České 

republiky dosáhnout alespoň druhý den voleb. 

Aktivní volební právo má podle mezinárodního práva rovněž státní občan 

státu odlišného od České republiky, který je v den voleb držitelem potvrzení  

o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen 

k pobytu v dané obci. I zde platí podmínky dosažení 18 let věku. Tento občan 

musí mít právo volit přiznané mezinárodní úmluvou, kterou je Česká republika 

vázána. V daném případě přísluší právo volit do zastupitelstev obcí občanům 

členských států Evropské unie.  

Právo volit nepřísluší občanům, kteří mají omezenou osobní svobodu 

zapříčiněnou výkonem trestu odnětí svobody, dále občanům, kteří mají omezenou 

svéprávnost ve věci výkonu volebního práva, občanům, kteří mají omezenou 

osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a též vojákům, kteří vykonávají 

službu vojáka z povolání v zahraničí nebo výkonu služby vojáka v záloze 

v zahraničí.17 Tyto situace zákon nazývá jako překážky výkonu volebního práva. 

V případě naplnění uvedených překážek, nepřísluší voliči vykonat aktivní volební 

právo, i když by jinak splňoval podmínky pro volbu do komunálních voleb. Tyto 

překážky jsou definovány v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí v § 4. Pokud 

dojde k opadnutí podmínek, může občan v dalších volbách aktivní volební právo 

vykonat. 

 

3.2 Pasivní volební právo 

Pasivním volebním právem se rozumí právo být zvolen do zastupitelstva 

obce. Toto právo náleží každému voliči, vyjma toho voliče, u kterého nastala 

překážka ve výkonu volebního práva omezením osobní svobody kvůli výkonu 

trestu odnětí svobody nebo překážka spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu 

volebního práva.18 

 
 

17Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 4 odst. 2 
18Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 5 
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3.3 Neslučitelnost funkcí 

Výkon funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného 

statutárního města, hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou 

zaměstnancem této obce, města, územně členěného statutárního města nebo 

hlavního města Prahy zařazeným do obecního nebo městského úřadu této obce 

nebo města nebo hlavního města Prahy, a to v případě, že zaměstnanec vykonává 

přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, města, 

územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu 

nebo městské části, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného 

starostou, primátorem, hejtmanem nebo radou obce, kraje, města hlavního města 

Prahy, městského obvodu nebo městské části.19 

 

3.4 Volební systém 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje výsledky voleb, je volební systém. 

Volby do zastupitelstev obcí jsou uskutečňovány na základě principu poměrného 

zastoupení a každý volič může na hlasovacím lístku udělit hlas pro jednotlivé 

kandidáty bez ohledu na jejich volební stranu, nebo může označit nejvýše jednu 

volební stranu, ale může hlasovat též pro další jmenovitě určené kandidáty 

v ostatních volebních stranách.20 Postup pro přidělování mandátů zvoleným 

kandidátům je upraven v § 45 zákon o volbách do zastupitelstev obcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 
19Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 5 
20KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: 

WoltersKluwer, 2017, str. 217. Právní monografie (WoltersKluwer ČR). ISBN 978-80-7552-719-6. 
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4. Organizace voleb do zastupitelstva obcí 

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí stanoví, že funkční období 

zastupitelstva je čtyřleté, přičemž volby do zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě 

počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho 

uplynutí.21 S cílem co nejméně zkrátit volební období, se vyhlašují volby 

zpravidla až na poslední pátek a sobotu předcházející datu konání předešlých 

voleb. Jelikož je ponecháno zákonné rozmezí 30 dnů pro konání komunálních 

voleb, funkční období jednotlivých zastupitelstev se může lišit, a to v řádů dnů  

až týdnů. 

Pravomoc vyhlásit komunální volby náleží do rukou prezidenta České 

republiky, jenž je musí vyhlásit nejpozději 90 dnů přede dnem jejich konání. 

Vyhlášení se musí uveřejnit ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení je pak den, kdy 

byla rozeslána příslušná část Sbírky zákonů. Řádné volby se konají, stejně jako 

podle minulé právní úpravy, ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. 

Hlasování probíhá první den voleb od 14:00 hodin do 22:00 hodin a druhý den 

voleb od 8:00 do 14:00 hodin. 

Jednodenní konání voleb zákon stanovuje u voleb mimořádných, které 

vyhlašuje ministr vnitra. Mimořádnými volbami jsou volby dodatečné, nové  

a opakované volby a opakované hlasování. V případě jednodenních voleb je 

možné volit v čase od 7:00 do 22:00 hodin.22 

Dodatečné volby se konají, pokud se z důvodu nedostatečného počtu 

kandidátů nekonaly volby řádné. Opakované volby se konají, pokud nedošlo ke 

zvolení zastupitelstva obce z důvodu, že soud shledal oprávněný nárok  

voliče na neplatnost hlasování. Nové volby se konají v případě, že se počet členů 

zastupitelstva sníží o více než polovinu oproti počtu, který stanoví zákon, a 

nejsou-li náhradníci, nebo pokud dojde k rozpuštění zastupitelstva.23 

 

 
21Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 1 odst. 2 
22Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 54 
23KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: 

WoltersKluwer, 2017, str. 209. Právní monografie (WoltersKluwer ČR). ISBN 978-80-7552-719-6. 
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4.1 Počet volených zástupců 

O počtu členů zastupitelstva rozhoduje zastupitelstvo obce, a to nejdéle 

 85 dnů před volbami do zastupitelstva obcí.24 Zákon stanoví rozmezí počtu členů, 

které může zastupitelstvo čítat, a to v závislosti na počtu obyvatel a velikosti 

územního obvodu.  

 

Tabulka 1: Počet členů zastupitelstva v obci, městyse, městě, městském 

obvodu a městské části v závislosti na počtu obyvatel 

do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů. 
                                                                                                         Zdroj: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 6825 

Počet členů zastupitelstva, který bude volen v nových volbách, se uveřejní 

na obecní desce obce, a to do 2 dnů po jeho stanovení. Rozhodující pro stanovení 

počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce, a to k 1. lednu roku, 

v němž se volby konají. Pokud zastupitelstvo neurčí jinak, volí se počet členů 

zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce, kterému končí volební 

období.26 Počet členů a rozhodování o jeho změně je svěřen jednotlivým obcím, 

které si počet zastupitelů mohou samy regulovat.  

 

 

 

 

 

 
24Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, §67 
25Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, §68 
26Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 68 
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5. Volební orgány 

Volebními orgány se rozumí takové orgány, které mají za úkol přípravu, 

organizaci a provedení voleb do komunálních voleb. Tyto orgány vyjmenovává 

zákon o volbách do zastupitelstev obcí v § 6, a jsou jimi: 

• Státní volební komise 

• Ministerstvo vnitra – ústřední orgán státní správy v oblasti voleb  

do zastupitelstev obcí; 

• Český statistický úřad – zajišťování a zpracovávání výsledků voleb; 

• krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy – zajištění organizační  

a technické přípravy voleb v daném kraji; 

• pověřený obecní úřad – projednává a registruje kandidátní listiny pro 

volby, stanovuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pomocí losu, 

zajišťuje tisk lístků, zajišťuje kontakty s volebními místnostmi, vyhlašuje 

výsledky voleb, řeší stížnosti, kontroluje sčítání hlasů; 

• obecní úřad v obcích, v nichž rada zřídila alespoň 2 odbory obecního 

úřadu a v obcích, v nichž je pověřený obecní úřad; 

• obecní úřad – obstarává volební místnosti, vede stálý seznam voličů, 

zajišťuje kontakt do každé volební místnosti v územním obvodu obce, 

zajišťuje archivaci volební dokumentace; 

• starosta – určuje stálé volební okrsky, informuje voliče, zajišťuje distribuci 

hlasovacích lístků, svolává první zasedání okrskové komise, jmenuje  

a odvolává zapisovatele; 

• okrsková volební komise27 

Speciálními orgány v oblasti voleb do zastupitelstev obcí jsou Státní volební 

komise a dále okrsková volební komise.  

Státní volební komise má právní základ v zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách 

do zastupitelstev krajů. Jedná se o stálý volební orgán nejen na úseku voleb  

do zastupitelstev krajů, ale i do zastupitelstev obcí. Její hlavní činností je 

koordinace přípravy, průběhu a provedení voleb, vykonávání dohledu v oblasti 

organizačně technického provádění voleb, uveřejňování a vyhlašování celkových 

 
27Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 6 
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výsledků ve Sbírce zákonů a vydávání povolení, aby se sčítání hlasů mohli 

účastnit další osoby.28 

Okrsková volební komise zabezpečuje pořádek ve volební místnosti a zároveň 

hlídá průběh hlasování. Po ukončení hlasování jí přísluší sčítat hlasy a vyhotovuje 

zápis o průběhu výsledku hlasování. Každá okrsková volební komise je povinna 

odevzdat veškeré volební dokumenty do úschovy, a to příslušnému obecnímu 

úřadu, kromě jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování.29 Jedná 

se o volební orgán, který je ustavován pro každý volební okrsek, a to vždy pro 

účely jednotlivých voleb. Nejedná se tedy o stálý orgán, naopak složení okrskové 

volební komise se může v každých komunálních volbách měnit. O složení 

okrskové volební komise rozhoduje starosta obce, a to včetně počtu jejích členů. 

Počet členů je zpravidla 6 (výjimkou mohou být obce do 300 voličů, kde postačí 

čtyři členové).  

Podmínkou pro působení v okrskové volební komisi je občanství České 

republiky, nebo občanství v jiném státu Evropské unie, přihlášení k trvalému 

pobytu v příslušné obci, dosažení věku 18 let (nejpozději v den složení slibu), 

neexistence překážek ve výkonu volebního práva. Členem nesmí být rovněž 

kandidát do zastupitelstva obce. Členství vzniká složením slibu, který se stvrzuje 

podpisem pod písemné znění slibu. Funkce člena zaniká dnem ukončení činnosti 

komise, úmrtím člena, vzdáním se funkce člena okrskové komise, odvoláním 

člena tím, kdo ho delegoval nebo jmenoval, anebo pokud nepřítomnost člena ve 

volební komisi trvá déle než dvě hodiny, přičemž k této nepřítomnosti nedala 

komise souhlas.30 Každá volební strana, která kandiduje v obecních volbách, 

může delegovat jednoho člena a jeho zástupce do okrskové volební komise. Toto 

právo volebním stranám náleží do 30 dne před konáním voleb.  

 

 

 

 
28Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 7 odst. 2 
29Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 16 
30Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 17  
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6. Kandidátní listiny 

Kandidátní listiny do komunálních voleb mohou podávat volební strany. 

Volební stranou mohou, pro účely komunálních voleb, být registrované politické 

strany a hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí 

kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo 

politických hnutí a nezávislých kandidátů.31 Každá z volebních stran smí podat 

pro volby do daného zastupitelstva obce pouze jednu kandidátní listinu v případě, 

že má obec pouze jeden volební obvod. Pokud se do zastupitelstva volí ve více 

volebních obvodech, náleží toto právo každé volební straně v každém volebním 

obvodu. 

Zákon stanovuje, že obecní úřady musí zveřejnit seznam obecních úřadů, 

kde lze kandidátní listiny podávat. Tento seznam musí být zveřejněn minimálně 

85 dnů přede dnem konání voleb. Kandidátní listiny poté musí volební strana 

podat registračnímu úřadu, a to nejpozději 66 dnů před volbami. Registračním 

úřadem je obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, pro ostatní 

obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační úřad je povinen 

potvrdit podání kandidátní listiny, a to buď zmocněnci volební strany, 

nebo nezávislému kandidátu.32 

Volební strany, které jsou tvořeny nezávislým kandidátem nebo jejich 

sdružením mají povinnost připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči, 

kteří kandidaturu příslušné volební strany podporují. Politické strany a politická 

hnutí jakožto registrované politické subjekty tuto povinnost nemají. Petice musí 

mít náležitosti stanovené zákonem a musí zejména obsahovat potřebný počet 

podpisů. Mezi náležitosti, které petice musí obsahovat, patří označení volební 

strany, označení zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a 

příslušný volební rok. Potřebný počet podpisů se liší a je stanoven procentem 

z celkového počtu obyvatel dané obce. Konkrétní procenta v závislosti na počtu 

obyvatel stanoví příloha k zákonu č. 491/2001 Sb. (počet obyvatel se posuzuje 

k 1. 1. roku, kdy jsou volby konány). Každý, kdo chce petici podepsat, musí na 

petici uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, případně 

adresu přechodného pobytu, pokud jde o cizince. Do celkového počtu podpisů  

 
31Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 20 
32Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 21 
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se nezapočítávají podpisy kandidátů samých a podpisy lidí, kteří na petici 

neuvedou potřebné údaje.33 

 

Tabulka 2: Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí 

Obec, městská část, městský 

obvod, 

popřípadě volební obvod 

Potřebné počty podpisů voličů zapsaných 

v seznamech pro 

 nezávislé kandidáty 
sdružení 

nezávislých kandidátů 

 
z počtu obyvatel obce, městské části, 

městského obvodu, 

popřípadě volebního obvodu 

do 500 obyvatel 5 % 7 % 

nad 500 do 3000 obyvatel 4 %, nejméně 25 7 % 

nad 3000 do 10 000 obyvatel 3 %, nejméně 120 7 % 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2 %, nejméně 600 7 % 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 1 %, nejméně 1000 7 % 

nad 150 000 obyvatel 0,5 %, nejméně 1500 7 %. 
              Zdroj: Příloha zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí34 

 

Rovněž kandidátní listina musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, 

kterými jsou: 

a) název zastupitelstva obce, 

b) označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny, 

c) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 

odst. 1 jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí, 

d) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke druhému dni voleb, 

popřípadě ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni, a povolání, část 

obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, 

název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, 

že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez 

politické příslušnosti"), 

 
33HÁJEK, Lukáš a Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 

sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2020. 17 s. ISBN 978-80-210-9602-8. 
34 Příloha zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 



24 
 

e) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla, 

f) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka  

s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební 

stranou nezávislý kandidát, 

g) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které 

kandidáta navrhlo, 

h) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 

kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které 

kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta, 

i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis 

kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí 

nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí 

a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby 

oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, 

je-li ustavena.35 

 

Každá volební strana musí na kandidátní listině uvést maximálně tolik 

kandidátů, kolik je stanoveno členů volených do příslušného zastupitelstva nebo 

do příslušného volebního obvodu. Jiná situace ovšem nastává tam, kde se má volit 

7 a méně zastupitelů. V tomto případě může být na kandidátní listině uvedeno  

o jednu třetinu kandidátů více, přičemž se zaokrouhluje na celé číslo dolů.36 

Nezbytnou náležitostí pro přijetí kandidátní listiny je přiložení vlastnoručně 

podepsaného prohlášení každého z kandidátů, že se svou kandidaturou souhlasí,  

a že splňují veškeré podmínky volitelnosti. Kandidáti rovněž uvedou místo 

trvalého pobytu (případně místo přechodného pobytu, pokud se jedná o cizince)  

a datum narození. 

Volební strana si zvolí svého zmocněnce, který za volební stranu činí 

jednotlivé úkony k dosažení stanoveného účelu. Tento zmocněnec musí být 

fyzická osoba, který je za zmocněnce na kandidátní listině označena, starší 18 let, 

s plnou svéprávností, a nesmí být kandidátem do zastupitelstva obce. 

 

 
35Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 22 
36Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 22 
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6.1 Projednání kandidátních listin 

Příslušným k přezkoumání kandidátních listin je registrační úřad, který tak 

učiní ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb. Pokud kandidátní listina 

neobsahuje veškeré zákonné požadavky, vyzve registrační úřad volební stranu 

nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby nedostatky odstranila do 53 dnů přede 

dnem voleb.37 Odstranění nedostatků může ve stejné lhůtě provést volební strana 

sama, z vlastní iniciativy. Pokud volební strana nezajistí odstranění nedostatků, 

může registrační úřad rozhodnout o škrtnutí kandidáta podle podmínek 

stanovených v § 23 odst. 2 zákon o volbách do zastupitelstev obcí.  

Registrační úřad ve lhůtě 48 dnů před dnem voleb rozhodne o registraci 

kandidátní listiny, nebo o jejím odmítnutí. Rozhodnutí se doručuje tomu, kdo má 

právo se domáhat ochrany u soudu proti tomuto rozhodnutí. Takto se doručuje  

i rozhodnutí o škrtnutí kandidáta. Pokud celkový počet kandidátů nedosahuje 

nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva, nebo je menší než 5, nemohou se 

volby v této obci konat.38 

 

6.2 Vzdání se kandidatury 

Každý kandidát se může své kandidatury písemně vzdát, a to osobně, 

případně prostřednictví zmocněnce, jde-li o politickou stranu, politické hnutí a 

jejich koalice. Toto prohlášení se doručuje příslušnému registračnímu úřadu, nelze 

ho vzít zpět a zároveň lze učinit nejpozději 48 hodin před volbami.39 

 

 

 

 

 

 

 
37Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 23 odst. 1 
38Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 23 
39Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 24 
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7. Volební kampaň 

Volební kampaň je cílevědomé ovlivňování voličů s cílem získat jejich 

přízeň. Její úpravu nalezneme v § 30 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.  

Zde je stanoveno, že starosta má právo stanovit, kde se mohou volební plakáty 

vylepovat. Může tak učinit nejméně 16 dnů přede dnem voleb. Tato plocha může 

být užívána v souladu se zásadou rovnosti kandidujících volebních stran. Plochu 

pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně.40 Starosta obce 

má tedy možnost, nikoliv povinnost tento prostor pro vylepování volebních 

plakátů poskytnout. V současné době není zakotveno časové vymezení volební 

kampaně. Zákon pouze stanoví, že počínaje třetím dnem před zahájením voleb až 

do ukončení hlasování, nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky 

předvolebních a volebních průzkumů.41 

Volební kampaň či jiná propagace nesmí být vykonávána v budově, kde je 

zřízena volební místnost, a to ani v jejím bezprostředním okolí.42 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon sice reguluje volební kampaň, avšak 

neposkytuje její zákonnou definici. Zároveň je zde výjimka oproti ostatním 

druhům voleb, kdy není povinnost zřizovat transparentní volební účet, limity  

na volební výdaje nebo dohled Úřadu pro dohled nad hospodařením politických 

stran a hnutí na volební kampaně. Tato povinnost není stanovena z důvodu 

nepřiměřenosti výše zmíněných opatření, neboť v komunálních volbách často 

kandidují nezávislý kandidáti či sdružení nezávislých kandidátů. Zároveň se  

u komunálních voleb předpokládá kontrola a s tím související transparentnost 

z důvodu osobní znalosti kandidátů a jejich poměrů.43 

 

 

 
40Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 30 odst. 1 
41Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 30 odst. 2 
42Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 30 odst. 3 
43

Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev obcí. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. © 

2021 [cit. 2021-11-22]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/volebni-kampan-ve-volbach-do-zastupitelstev-

obci.aspx 

https://www.mvcr.cz/clanek/volebni-kampan-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/volebni-kampan-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx
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8. Hlasování 

V obcích, kde se volí nové zastupitelstvo, se vytvoří volební okrsky, a to 

tak, aby každý okrsek zahrnoval přibližně 1000 voličů, přičemž pro odlehlejší 

části obce může být vytvořen samostatný okrsek s méně voliči.44 Účelem 

volebních okrsků je snazší sčítání hlasů. Volební okrsky mají přidělené pořadové 

číslo, které se vyznačuje arabskou číslicí. Každá obec poté tvoří jeden volební 

obvod, pokud zastupitelstvo obce nevytvoří více volebních obvodů. U volebního 

obvodu je nejdůležitější jeho velikost, která je dána počtem mandátů, který se 

v daném obvodu rozděluje. Volebním obvodem se rozumí jasně stanovené území, 

ve kterém lze získat předem stanovený počet mandátů v rámci voleb.45 

Zastupitelstvo obce může rozhodnout o vytvoření více volebních obvodů, podle 

níže uvedených podmínek: 

a) v obcích s počtem obyvatel do 10 000 tak, aby se v každém volebním 

obvodu volilo nejméně 5 členů zastupitelstva obce, 

b) v obcích s počtem obyvatel od 10 001 do 50 000 obyvatel tak, aby se  

v každém volebním obvodu volilo nejméně 7 členů zastupitelstva obce, 

c) v obcích s počtem obyvatel nad 50 000 tak, aby se v každém volebním 

obvodu volilo nejméně 9 členů zastupitelstva obce.46 

 

Hlasování je možné provádět ve volební místnosti, kterou určí pro každý 

volební okrsek starosta obce. 

Důležitou součástí každých voleb je seznam voličů. Jedná se o seznam 

způsobilých voličů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území příslušné 

obce. Voliči, kteří nejsou občany ČR, musí podat žádost o zapsání do dodatku 

stálého seznamu voličů, přičemž musí splňovat podmínku přihlášení pobytu 

v příslušné obci. Každý volič má právo být zapsán pouze do jednoho stálého 

seznamu voličů, pokud pozbude právo volit, je z něj vyškrtnut, nebo naopak může 

být do seznamu dopsán, pokud nabude právo volit. Ověření zápisu v seznamu 

voličů lze provést na obecním úřadě obce, touto cestou lze rovněž žádat  

o doplnění údajů na seznamu voličů či o jejich změnu. Seznam voličů se dva dny 

 
44Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 26 odst. 3 
45CABADA, Ladislav; KUBÁT A KOL., Michal; A KOL. Úvod do studia politických věd. Praha: Eurolex Bohemia 

s. r. o., 2004. Str. 286. ISBN 80-86432-63-7. 
46Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 27 odst. 1 
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před konáním voleb uzavře a předá se volební komisi. Seznam voličů je 

dokument, jehož účel je evidence voličů a zabránění ve volebních podvodech,  

a dále usnadnění volebního aktu pro volební komisi47. 

Informování občanů o místě a době konání voleb je povinností starosty 

obce. Ten tak učiní nejpozději 15 dní před dnem konání voleb, a to způsobem 

v místě obvyklým.48 

Každý volič hlasuje osobně, právní úprava neumožňuje se nechat 

zastoupit. Hlasování probíhá ve volební místnosti. Na objektu, kde se volební 

místnost nachází, musí být vyvěšena státní vlajka. Uvnitř volební místnosti pak 

musí být velký státní znak. Ve volební místnosti musí být rovněž vyvěšen vzor 

hlasovacího lístku, případně prohlášení o vzdání se či odvolání kandidatury 

v případě, že bylo doručena do 48 hodin před zahájením voleb.49 Voliči volí 

v pořadí, v jakém přišli do volební místnosti. Každý volič před samotným 

hlasováním musí volební komisi prokázat svou totožnost a rovněž státní 

občanství. Poté vyjadřuje své priority na hlasovacím lístku, který následně vloží  

do úřední obálky (úřední obálky musí být všechny stejné, neprůhledné), kterou 

obdržel od okrskové volební komise, a vhodí do zapečetěné volební schránky. 

Hlasování samotné musí probíhat v prostoru, který je určen pro úpravu 

hlasovacích lístků, a kde při úpravě hlasovacího lístku smí být pouze volič. 

To zajišťuje jeden ze základních atributů komunálních voleb, kterým je tajnost. 

Výjimku z tohoto zákonného pravidla mají osoby, které pro tělesnou vadu 

nemohou samy upravit hlasovací lístek, či které neumí číst nebo psát. Takovým 

osobám může pomoci jiný volič, nikoliv však člen volební komise.  

Pokud se některý z voličů nemůže ze závažných důvodů dostavit  

do volební místnosti, může požádat obecní úřad nebo volební komisi v den voleb, 

aby mu bylo umožněno hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě jsou 

vysláni dva členové volební komise s přenosnou volební schránkou k danému 

voliči. 

 
47MOLEK, P., ŠIMÍČEK, V. Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. Str. 219. ISBN 80-7201- 
639-3. 
48 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 29 
49Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 31 
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Za pořádek ve volební místnosti odpovídá předseda volební komise, který 

rovněž volby zahajuje. Kontrolu řádného průběhu voleb může činit 

rovněž pověřený obecní úřad či krajský úřad.50 

Hlasování je ukončeno druhý den voleb, tedy v sobotu ve 14:00 hodin. 

Volební komise musí zkontrolovat, zda se nenachází ještě někteří voliči před 

volební místností, pokud ano, musí jim umožnit odvolit, a poté se volební 

místnost zavře. Pokud se konají samostatné volby do zastupitelstva obce, a podle 

seznamu voličů odvolili všichni voliči, může předseda volební komise ukončit 

volby dříve než je stanovená zákonná doba, a to právě tehdy, pokud všichni 

způsobilí voliči příslušného volebního okrsku odvolili.  

 

8.1 Způsob hlasování 

Každý volič musí úpravu volebního lístku provádět v prostoru, který je 

k tomu určen, jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič na hlasovacím lístku 

vybere volební stranu, pro kterou hlasuje, ale může rovněž vyznačit přednostní 

hlasy. Jedná se o specifický způsob hlasování, kdy je umožněna volba napříč 

volebními stranami. Tento způsob hlasování se nazývá jako systém volných 

kandidátních listin, kdy volič může udělit tzv. kombinovaný hlas51. Dochází 

přitom k panašování, tj. k právu voliče zaškrtávat preferenčně konkrétní jména 

kandidátů napříč stranami, a to tolikrát až do výše velikosti volebního obvodu.52 

Volič může vyznačit křížek před jménem kandidáta, kterému uděluje svůj hlas, a 

to v jakémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedení jednotliví kandidáti. Před 

jménem každého kandidáta je připraven čtvereček, kam mohou voliči křížek 

zaznamenat. Hlasovací lístek lze upravit tak, že každý volič může zaškrtnout tolik 

kandidátů, kolik členů má čítat zvolené zastupitelstvo.53 Pokud volič označí pouze 

volební stranu, pak hlasuje pro kandidáty této volební strany, a to v pořadí 

uvedeném na kandidátní listině. Posledním způsobem je kombinace hlasování pro 

jednotlivé kandidáty a pro celou volební stanu. V tomto případě volič zaškrtne 

volební stranu a rovněž udělí preferenční hlasy kandidátům z jiných volebních 

stran. Tímto způsobem hlasuje volič pro jednotlivě označené kandidáty,  

 
50Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 38 
51ČMEJREK, Jaroslav. Obce a regiony. Praha: Alfa Nakladatelství, 2008. Politologie (Alfa Nakladatelství). Str. 

53. ISBN 978-80-87197-00-4. 
52VALEŠ, Lukáš a kol. Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2006. Str. 133. ISBN 80-738-0010-1. 
53Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 34 odst. 2 
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ale rovněž pro kandidáty označené volební strany, a to pro tolik kandidátů 

označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být 

zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou 

kandidáti označené volební strany uvedeni na kandidátní listině.54 

Využití preferenčních hlasů neznamená vynesení kandidáta z nižších pozic 

na kandidátce do popředí, jako je tomu u voleb do Poslanecké sněmovny. Je to 

způsob hlasování, který umožňuje sestavit zastupitelstvo z různých volebních 

stran a učinit tak proporcionální volbu.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. Politologie 

(Grada), str. 92. ISBN 978-80-247-2908-4. 
55PLEVA, Ondřej. Volební systém u voleb do zastupitelstev obcí (ohlédnutí za komunálními volbami – proč je 

nebo naopak není pan Novák členem zastupitelstva). PRÁVNÍ PROSTOR [online]. 11.12.2018 [cit. 2022-01-18]. 
Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/volebni-system-u-voleb-do-zastupitelstev-obci-
ohlednuti-za-komunalnimi-volbami-proc-je-nebo-naopak-neni-pan-novak-clenem-zastupitelstva 
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9. Sčítání hlasů 

Zákonná úprava přesně vymezuje, jak probíhá sčítání hlasů, a kdo může  

u tohoto sčítání být přítomen. Sčítání hlasů provádí okrsková volební komise.  

Při sčítání hlasů smějí být v místnosti, kde ke sčítání dochází, zástupci Českého 

statistického úřadu, dále zaměstnanci obce, která plní úkoly pověřeného obecního 

úřadu, a to z důvodu jejich spolupráce s Českým statistickým úřadem při přebírání 

výsledků hlasování, a členové Státní volební komise, členové sekretariátu Státní 

volební komise a dále osoby s povolením Státní volební komise.56 

Po ukončeném hlasování se musí shromáždit veškeré nepoužité hlasovací 

lístky a rovněž úřední obálky, které se zapečetí. Poté se rozpečetí volební 

schránka, případně přenosná volební schránka, a vyndají se z nich všechny 

vložené hlasy, které se smísí dohromady, aby byla zajištěna tajnost hlasování. 

Hlasovací lístky jsou poté sečteny, a výsledný údaj je porovnán se záznamy  

na seznamu voličů a jeho dodatku. Hlasovací lístky, které byly vloženy do jiné 

než úřední obálky, nebo byly vloženy bez obálky, okrsková volební komise 

vyřadí.  

Okrsková volební komise posčítá hlasy pro volební strany a pro jednotlivé 

kandidáty. Při sčítání hlasů mohou členové komise nahlížet do hlasovacích lístků. 

Nad vším dozoruje předseda volební okrskové komise. Při započítávání platných 

hlasů postupuje okrsková volební komise následujícím způsobem: 

a) jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, 

obdrží hlas každý označený kandidát, 

b) je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý kandidát této 

volební strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího 

lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva, 

c) je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních 

volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát 

ostatních volebních stran a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik 

kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů 

zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů, 

 
56Důvodová zpráva k zákonu č. 491/2001 Sb. Tisk č. 968, Poslanecká sněmovna, III volební období. Str. 57, K 

§ 40. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=968&CT1=0 
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d) ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni podle  

§ 24, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.57 

 

Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, 

které obdrželi její kandidáti podle výše uvedených kritérií.58 

Okresková volební komise rovněž rozhoduje a posuzuje platnost hlasů. 

Každý hlasovací lístek musí být na předepsaném tiskopise, jinak nemůže být 

považován za platný. Pokud je hlasovací lístek poškozen, či přeložen, avšak jsou 

z něj patrné potřebné údaje, nemá to vliv na jeho platnost. Na platnost hlasu však 

má vliv jeho přetržení a další níže uvedené skutečnosti. 

Hlas voliče je neplatný, 

a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného 

kandidáta, 

b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 

volební strany více než jednu volební stranu, 

c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem 

kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce,  

bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho 

kandidatura odvolána, 

d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky, 

e) jestliže je hlasovací lístek přetržen, 

f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva 

obce.59 

 

Volič smí upravit hlasovací lístek pouze zákonem stanoveným způsobem, 

k jiným úpravám se nepřihlíží. 

 

 
57Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 40 odst. 5 
58Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 40 odst. 4 
59Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 41 odst. 2 
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9.1 Výsledky hlasování 

Okrsková volební komise je povinna vyhotovit zápis o průběhu a výsledku 

hlasování, a to ve dvojím vyhotovení. Tento zápis podepisují všichni členové 

okrskové volební komise, pokud některý z členů nechce zápis podepsat, musí  

se v příloze zápisu uvést důvody, proč tak neučinil. Zápis o průběhu a výsledku 

hlasování musí obsahovat zákonem stanovené údaje, kterými jsou: 

a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení 

nebo prodloužení s uvedením důvodů, 

b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze seznamu, 

c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, 

d) počet odevzdaných úředních obálek, 

e) počet platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu, 

f) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty, 

g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební 

komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.60 

 

Podepsaný zápis, případně i výsledek hlasování na technickém nosiči, 

předá předseda okrskové komise nebo pověřený člen Českému statistickému 

úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu. Pokud se vyskytnout na zápise 

chyby, může je opravit předseda okrskové volební komise nebo jiný pověřený 

člen, pokud jsou k tomu zmocněni, jinak dojde k odmítnutí zápisu a je potřeba ho 

opravit ve stanovené náhradní lhůtě. Pokud okrsková volební komise ani na výzvu 

Českého statistického úřadu neodevzdá do 24 hodin od ukončení hlasování, 

případně v náhradní stanovené lhůtě, zápis o průběhu voleb a výsledku hlasování, 

zakládá to důvod pro konání opakovaného hlasování v daném volebním okrsku.61 

 Předseda či pověřený člen okrskové volební komise obdrží doklad,  

že výsledky hlasování byly bezchybně převzaty. Zároveň obdrží předběžné 

výsledky v případě, že byl vytvořen pouze jeden volební okrsek. Tyto předběžné 

výsledky se předávají starostovi, který je zákonným způsobem uveřejní. Český 

statistický úřad rovněž vydá pokyn okrskové volební komisi s tím, že může svoji 

 
60Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 42 odst. 2 
61 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 43 odst. 2 
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činnost ukončit. Veškeré zapečetěné dokumenty a jinou volební dokumentaci 

předá okrsková volební komise do úschovy příslušnému obecnímu úřadu. 

 

9.2 Sčítání hlasů 

Český statistický úřad nejprve eliminuje ty volební strany, které nedosáhly 

alespoň 5 % platných hlasů z celkového počtu hlasů. Jedná se o volební klauzuli, 

kterou lze definovat jako uměle stanovený práh pro vstup do zastupitelského 

orgánu. V České republice se tato klauzule užívá ve všech typech voleb 

založených na principu poměrného zastoupení.62 V případě komunálních voleb je 

však tato klauzule upravena, a to podle počtu kandidátů na kandidátní listině,  

a to tak, že je vyřazena kandidátní listina, která z kandidátních listin získala méně 

než 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů 

zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů, nejvýše však voleným 

počtem členů zastupitelstva.63 

Český statistický úřad poté přepočítá hlasy a přidělí kandidátům mandáty. 

Přepočítávací metoda, která se užívá k výpočtu mandátů stranám 

v zastupitelstvech obcí, se nazývá d´Hondtova metoda a využívá se od roku 

2002.64 Dále sepíše zápis o výsledku voleb. Tento zápis musí podepsat 

zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu a rovněž 

zaměstnanec Českého statistického úřadu. Tento zápis musí být předán 

registračnímu úřadu.65 

V zápise o výsledku voleb do zastupitelstva obce Český statistický úřad 

uvede: 

a) počet volebních okrsků v obci, počet okrskových volebních komisí, které 

předaly výsledek hlasování, a okrskové volební komise, které nepředaly 

výsledky hlasování, 

b) počet volebních obvodů, pokud byly vytvořeny, 

c) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů, 

 
62ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: 

[specifika politického života v obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie (Grada). Str. 57. ISBN 978-80-247-
3061-5 
63Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 45 odst. 1 
64Metody pro přepočet hlasů na mandáty. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. 2021 [cit. 2022-01-18]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty 
65Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 43 odst. 2 
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d) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, 

e) počet odevzdaných úředních obálek, 

f) celkový počet platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu, 

g) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty, 

h) jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce,  

a na kandidátní listině které volební strany byli uvedeni, 

i) jména a příjmení náhradníků jednotlivých volebních stran  

podle § 45 odst. 5.66 

 

Výsledky voleb jsou zveřejněny registračním úřadem na úřední desce 

registračního úřadu bezodkladně. Pověřený obecní úřad zároveň zajistí zveřejnění 

zápisu na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem.67 Český 

statistický úřad zajišťuje předání zápisu o výsledku voleb Státní volební komisi, 

která vyhlašuje celkové výsledky voleb. Činí tak sdělením ve Sbírce zákonů. 

Činnost okrskové volební komise, pokud byly volby řádně uskutečněny, je 

ukončena 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 48 odst. 2 
67Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 47 
68Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 52 
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10. Mandát 

Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením, k zániku mandátu dochází 

buď přímo ze zákona, nebo na základě vyjádření zastupitelstva. Ke zvolení dojde 

ukončením hlasování. 

Ze zákona zaniká mandát zastupitele: 

• odmítnutím slibu nebo složením slibu s výhradou 

• okamžikem doručení rezignace člena zastupitelstva do rukou 

starosty 

• úmrtím 

• dnem voleb do zastupitelstva obce 

• rozpuštěním zastupitelstva 

• dnem sloučení, případně dnem připojení obce k jiné obci69 

V druhém případě zastupitelstvo vysloví, že dochází k zániku člena 

zastupitelstva z důvodu: 

• odsouzení člena zastupitelstva k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 

pokud takové rozhodnutí soudu nebylo právní moci 

• ztráty způsobilosti k volení člena zastupitelstva  

• neslučitelnosti funkcí70 

Pokud dojde k uvolnění místa v zastupitelstvu, nastupuje na toto místo 

náhradník, kterým je kandidát z kandidátní listiny příslušné volební strany.  

Na uvolněné místo nastupuje náhradník dnem, který následuje po dni, kdy došlo 

k zániku mandátu předešlého člena zastupitelstva. Pokud není žádného 

náhradníka, zůstává místo uvolněné až do konce funkčního období zastupitelstva.  

 

 

 

 
69Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 55 odst. 2 
70Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 55 odst. 3 
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11. Soudní přezkum voleb do zastupitelstev obcí 

Soudní přezkum voleb je garancí jednotlivých atributů, které by každé 

volby měly splňovat, a to jejich tajnosti, rovnosti a všeobecnosti. Tyto atributy 

zajišťují, že volby jsou férové a odpovídají vůli voličů. V České republice 

vykonávají soudnictví ve věcech volebních správní soudy. Primárně je ochrana 

svobodných voleb a možnost jejich přezkumu zakotvena v Ústavě ČR, konkrétně 

z článku 4. Stěžejním zákonem v této oblasti je zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní.  

Soudní přezkum voleb do zastupitelstev obcí lze aplikovat v případě, že se 

někdo domáhá neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb či neplatnosti volby 

kandidáta, ochrany ve věci seznamu voličů, ochrany ve věcech registrace 

kandidátních listin, nebo ochrany ve věcech zániku mandátu. Určitý druh ochrany 

tedy zajišťují soudy i před samotným uskutečněním voleb, a to v případě ochrany 

ve věcech registrace kandidátních listin a ve věcech seznamů voličů.  

Soudnímu přezkumu voleb se věnuje hlava sedmá zákona o volbách  

do zastupitelstev obcí a dále hlava druhá, díl čtvrtý soudního řádu správního. 

Návrh ve věcech volebních se podává ke krajskému soudu, který je k daným 

věcem věcně příslušný. Místní příslušnost je stanovena obvodem, ve kterém má 

sídlo správní orgán, který vydal v dané věci rozhodnutí v posledním stupni, nebo 

od tohoto orgánu přišel zásah do práv osoby, která se soudní ochrany domáhá. 

Charakteristickým znakem těchto řízení je rychlost, kdy lhůty pro podání návrhů 

jsou zpravidla velmi krátké, jak stanoví zákon. To má přispět rychlému vyřešení  

a zabránění průtahů při volbě nových členů zastupitelstva. Krátké lhůty jsou 

stanoveny jak pro rozhodování soudů, tak pro podávání návrhů jednotlivými 

účastníky. Tyto lhůty nelze prominout.71 Ve věcech volebních je nepřípustný 

mimořádný opravný prostředek, kterým je kasační stížnost. Výše uvedená 

specifika řadí věci volební do odlišného postavení, a lze tedy říci, že se jedná  

o specifickou oblast správního soudnictví.  

 

 
71Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 93 odst. 3 
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12. Praktická část 

Praktická část si klade za cíl analyzovat volby v obci Domažlice. 

Pozornost bude věnována zejména osobnostem voleb, povolebnímu 

vyjednáváním, etablování zastupitelstva, volbě rady a starosty. V práci budou 

porovnány volby v letech 2014 a 2018. Tato obec byla vybrána z důvodu mého 

osobního vztahu k této obci.  

Domažlice jsou obcí s 11 tisíci obyvatel (přesněji 11 056 obyvatel, údaj 

k 1. 12. 2020)72. Nacházejí se v západních Čechách, přibližně 50 km od Plzně, 

blízko hraničního přechodu Folmava. Jedná se o obec s rozšířenou působností, 

která zabezpečuje výkon státní správy pro okolní obce. První zmínka  

o Domažlicích pochází z 10. století, kdy se na území dnešních Domažlic 

nacházela malá osada. Za vlády krále Přemysla Otakara II. se pak staly Domažlice 

královským městem.73 

První komunální volby se v Domažlicích konaly v roce 1990 a účastnily se 

jich tři subjekty – Koalice občanského fóra, sociální demokracie a národně 

sociální strany, Křesťansko-sociální koalice a KSČM. V tomto roce se volilo 30 

zastupitelů, a už v na první kandidátní listině měl své místo pozdější starosta Jan 

Látka. V těchto volbách byla historicky nejvyšší volební účast, která sahala až na 

hodnotu 77,72 %. Již v těchto volbách se ukázalo, že klíčovými profesemi 

v komunálních volbách budou lékaři, učitelé a jim příbuzné obory.74 

 

12.1 Místní politická kultura 

Domažlice jsou město, kde se zná každý s každým. Volbu silně ovlivňuje 

fakt, že voliči volí své zástupce na základě osobnostních kvalit, spíše než podle 

jiných kritérií (strana, volební program, předvolební kampaň). Tento jev je pro 

malé obce a komunální volby typický. To ovšem způsobuje, že pokud se někdo 

chová vůči voličům nevhodně, může to znamenat neobhájení mandátu v dalších 

 
72Český statistický úřad: Vše o území [online]. [cit. 2022-02-16]. Dostupné z: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-
uzemi&uzemiprofil=31548&u=__VUZEMI__43__553425# 
73Domažlice, tisíciletá historie místa. Domažlické Íčko [online]. 2006 [cit. 2022-01-09]. Dostupné z: 

https://www.idomazlice.cz/cs/historie-dejinydomazlic/ 
73Domažlice, tisíciletá historie místa. Domažlické Íčko [online]. 2006 [cit. 2022-01-09]. Dostupné z: 

https://www.idomazlice.cz/cs/historie-dejinydomazlic/ 
74VALEŠ, Lukáš. Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov a jejich vývoj v 

90. letech 20. století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. Str.110.ISBN 978-80-7380-082-6. 

https://www.idomazlice.cz/cs/historie-dejinydomazlic/
https://www.idomazlice.cz/cs/historie-dejinydomazlic/
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volbách. Do komunálních voleb se promítají rodinné skandály, pracovní selhání, 

minulost a další. To způsobuje, že jsou v předvolebních bojích vytahovány  

a přepírány různé skandály. Přestože jsou Domažlice menším okresním městem, 

v rámci předvolebních bojů dochází k „házení špíny“ na ostatní kandidáty, stejně 

jako tomu je v rámci předvolebních bojů u parlamentních voleb. 

V rámci své práce jsem udělala rozhovor se šesti současnými zastupiteli 

Domažlic, a to konkrétně s Ing. Jitkou Heřmanovou (ČSSD), Mgr. Kamilem 

Jindřichem (Sdružení pro město Domažlice), Ing. Pavlem Faschingbauerem 

(ODS), Bc. Stanislavem Antošem (KDU-ČSL), Ing. Viktorem Krutinou (Česká 

pirátská strana) a JUDr. Zdeňkem Novákem (Sdružení pro Město Domažlice). 

Všichni tito zastupitelé se shodli na tom, že v komunálních volbách 

v Domažlicích hrají největší roli právě osobnostní kvality. Lidé volí podle 

sympatií, méně často podle volebních programů a dalších kritérií. S tím souvisí 

vedení a vytváření předvolebních kampaní. Strany jako takové mají společné 

předvolební kampaně, kdy se od tradičních akcí na náměstí (skákací hrady, 

rozdávání balónků, květin a jídla) postupně přechází pouze na rozesílání letáků, 

vylepování plakátů, prezentaci přes sociální sítě. Většina domažlických stran 

provádí předvolební kampaň po celé volební období, kdy se snaží oslovovat své 

voliče co nejvíce osobní cestou – pořádají setkání s voliči, mluví s voliči, 

vysvětlují své plány, cíle, kroky, postupy. Tato volební kampaň je velmi časově 

náročná, ale vzhledem k tomu, že hraje osobnost tu největší roli, je nezbytnou 

součástí předvolebního boje. 

 

12.2 Volební účast 

Volební účast představuje v procentech vyjádřenou účast voličů 

v příslušných volbách. Vypočítá se tak, že se počet registrovaných voličů vydělí 

počtem skutečně hlasujících voličů. Výsledná hodnota je uváděna v procentech. 

Tabulka 3: Dlouhodobá volební účast ve městě Domažlice 

Rok 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Volební 

účast v 

% 

77,72 66,26 49,80 52,54 49,00 50,51 45,30 45,88 

          Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ 
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Graf 1: Vývoj volební účasti v Domažlicích v komunálních volbách 

 

                          Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ 

 

Z grafu je patrné, že volební účast se za posledních šest volebních období 

pohybuje mezi 45 % až 53 %. Nejvyšší volební účast zaznamenaly Domažlice 

v prvních komunálních volbách v roce 1990, kdy volební účast dosáhla 77,72 %. 

Naopak nejnižší volební účast byla v roce 2014, kdy byla pouze 45,30 %. 
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13. Komunální volby v obci Domažlice v roce 2014 

Volební dny pro konání voleb pro rok 2014 byly stanoveny  

na 10. a 11. října. Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil tyto volby 

rozhodnutím ze dne 12. června 2014 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu 

České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a 

městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy 

a zastupitelstev jeho městských částí.75 

Celostátní volební účast v komunálních volbách byla 44,46 %. 

V Plzeňském kraji byla 45,74 % a ve městě Domažlice 45,30 %. Volební účast 

v Domažlicích tedy výrazným způsobem nevybočovala z celostátní, ani krajské 

volební účasti. 

 

13.1 Volební okrsky v Domažlicích v roce 2014 

Pro komunální volby v roce 2014 bylo stanoveno 12 volebních okrsků. 

Volební místnosti byly určeny následovně: 

a) Okrsek č. 1 – Sokolovna, Benešova 281 

b) Okrsek č. 2 – Domov pro seniory, Prokopa Velikého 689 

c) Okrsek č. 3 – Domov pro seniory, Prokopa Velikého 689 

d) Okrsek č. 4 – Klubovna „Dřevák“, Kunešova 511 

e) Okresek č. 5 – Domov pro seniory, Baldovská 638 

f) Okrsek č. 6 – Základní škola Msgre. B. Staška, Msgre. B. Staška 232 

g) Okrsek č. 6 – Základní škola Msgre. B. Staška, Msgre. B. Staška 232 

h) Okrsek č. 8 – Základní škola Msgre. B. Staška, Msgre. B. Staška 232 

i) Okrsek č. 9 – Domažlická správa nemovitostí, Zahradní 513 

j) Okrsek č. 10 – Knihovna Boženy Němcové, Boženy Němcové 118 

k) Okrsek č. 11 – Domov pro seniory, Břetislavova 84 

l) Okrsek č. 12 – Kuželník Havlovice, Havlovice76 

 

 
75ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 12. června 2014. Epravo.cz [online]. 2014 [cit. 2022-02-

09]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/rozhodnuti-prezidenta-republiky-ze-dne-12-
cervna-2014-o-vyhlaseni-voleb-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-do-zastupitelstev-obci-a-zastupitelstev-
mestskych-obvodu-a-mestskych-casti-ve-statutarnich-mestech-a-do-zastupitelstva-hlavniho-mesta-prahy-a-
zastupitelstev-jeho-mestskych-casti-20098.html 
76MACH, M., Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků ze dne 22. 8. 2014 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/rozhodnuti-prezidenta-republiky-ze-dne-12-cervna-2014-o-vyhlaseni-voleb-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-do-zastupitelstev-obci-a-zastupitelstev-mestskych-obvodu-a-mestskych-casti-ve-statutarnich-mestech-a-do-zastupitelstva-hlavniho-mesta-prahy-a-zastupitelstev-jeho-mestskych-casti-20098.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/rozhodnuti-prezidenta-republiky-ze-dne-12-cervna-2014-o-vyhlaseni-voleb-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-do-zastupitelstev-obci-a-zastupitelstev-mestskych-obvodu-a-mestskych-casti-ve-statutarnich-mestech-a-do-zastupitelstva-hlavniho-mesta-prahy-a-zastupitelstev-jeho-mestskych-casti-20098.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/rozhodnuti-prezidenta-republiky-ze-dne-12-cervna-2014-o-vyhlaseni-voleb-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-do-zastupitelstev-obci-a-zastupitelstev-mestskych-obvodu-a-mestskych-casti-ve-statutarnich-mestech-a-do-zastupitelstva-hlavniho-mesta-prahy-a-zastupitelstev-jeho-mestskych-casti-20098.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/rozhodnuti-prezidenta-republiky-ze-dne-12-cervna-2014-o-vyhlaseni-voleb-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-do-zastupitelstev-obci-a-zastupitelstev-mestskych-obvodu-a-mestskych-casti-ve-statutarnich-mestech-a-do-zastupitelstva-hlavniho-mesta-prahy-a-zastupitelstev-jeho-mestskych-casti-20098.html
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13.2 Výsledky komunálních voleb v roce 2014 

Ve volbách v roce 2014 bylo v Domažlicích odevzdáno celkem  

73 999 platných hlasů. O posty v zastupitelstvu se ucházelo celkem 9 stran, 

přičemž 4 z nich nakonec žádného mandátu nedosáhly. Volební strany, které  

se nakonec do zastupitelstva nedostaly, nezískaly potřebný počet hlasů  

a nepřekonaly tak práh uzavírací klauzule stanovený pro komunální volby.  

 

Tabulka 4: Přehled výsledků komunálních voleb v Domažlicích v roce 2014 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % počet 

mandátů 

1 TOP 09 2 888 3,90 0 

2 Domažlice a okolí o.s.-

DSZ NK 

1 117 1,51 0 

3 KSČM 8 101 10,95 2 

4 KDU-ČSL 6 440 8,70 2 

5 ODS 2 043 2,76 0 

6 Česká pirátská strana 2 727 3,69 0 

7 ANO 2011 6 688 9,04 2 

8 ČSSD 16 

833 

22,75 6 

9 Sdružení pro Město 

Domažlice 

27 

162 

36,71 9 

       Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ77 

Počet členů pro nové zastupitelstvo byl stanoven na 21.78 Celkem si mezi 

sebe rozdělilo mandáty 5 stran, kterými byly KSČM, KDU-ČSL, ANO 2011, 

ČSSD a Sdružení pro město Domažlice. Nejvíce mandátů získala strana Sdružení 

pro Město Domažlice, s celkovými 27 162 hlasy získala 9 mandátů. O tři mandáty 

méně získala strana ČSSD a po dvou mandátech získaly ostatní strany, které se do 

zastupitelstva dostaly.  

 

 

 

 
77Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014. Volby.cz [online]. 2014 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstat=0&x
vyber=0 
7840. zasedání ze dne 25.06.2014. DOMAŽLICE oficiální stránky města [online]. 2014 [cit. 2022-02-11]. 

Dostupné z: https://www.domazlice.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-2014/40-zasedani-ze-dne-
25062014-3119cs.html 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstat=0&xvyber=0
https://www.domazlice.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-2014/40-zasedani-ze-dne-25062014-3119cs.html
https://www.domazlice.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-2014/40-zasedani-ze-dne-25062014-3119cs.html
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Graf 2: Počet mandátů jednotlivých stran po volbách v roce 2014 

 

          Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ 

Graf znázorňuje počet mandátů, který připadl jednotlivým stranám po 

volbách v roce 2014. Je z něj patrná převaha Sdružení pro Město Domažlice, které 

získalo nejvíce mandátů.  

 

13.3 Volební kampaň 

Před volbami v roce 2014 proběhla klidná volební kampaň, která byla 

zahájena už v srpnu roku 2014, a to v souvislosti s Vavřineckou poutí, kterou 

v tomto roce navštívil místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek ze strany 

KDU-ČSL, a který při této příležitosti uspořádal setkání místního KDU-ČSL 

s voliči.  

V září začalo svoji předvolební kampaň rovněž domažlické ČSSD, které 

po městě vylepovalo plakáty svého kandidáta číslo jedna Jana Látky. V říjnu poté 

ČSSD uspořádalo dětský den a 9. října 2014 uspořádalo shromáždění s voliči. 

Do předvolební kampaně se zapojila rovněž strana ZELENÝCH, která 

propagovala svoji stranu prostřednictvím stánku na námětí. Strana ANO 2011 

rovněž zvolila stánek na náměstí, obohatila ho ovšem o hudbu a občerstvení, což 

2

2

2

6

9

KSČM

KDU-ČSL

ANO 2011

ČSSD

Sdružení pro Město
Domažlice



44 
 

vzbudilo u voličů větší zájem. Ostatní strany v tomto roce předvolební kampaň 

nedělaly.79 

 

13.4 Preferenční hlasování 

Tato kapitola analyzuje preferenční hlasování ve volbách v roce 2014 a jeho 

vliv na získání mandátu kandidátů v jednotlivých stranách. 

a) KSČM 

Strana KSČM získala po volbách v roce 2014 celkem 2 mandáty. Hranice pro 

změnu pořadí kandidáta byla 445,5 hlasů. 

Tabulka 5: Preferenční hlasování KSČM v roce 2014 

Kandidát Číslo na 

kandidátní listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Jan Pangrác 1 2 555 

Mgr. Václav 

Hruška 

4 2. náhradník 466 

MUDr. Radmila 

Pflugová 

Růžičková 

6 1 603 

Ing. Jan Benda 8 1. náhradník 471 
    Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ80 

Posun díky preferenčnímu hlasování zaznamenala MUDr. Radmila Pflugová 

Růžičková. Ta na kandidátní listině zaujímala číslo 6, ale svými preferenčními 

hlasy překonala všechny stranické kolegy, a byla zvolena jako číslo 1.  

 

 

 

 

 

 
79KRONIKA MĚSTA DOMAŽLIC 2014. Oficiální stránky města Domažlice [online]. 2014 [cit. 2022-03-15]. 

Dostupné z: https://www.domazlice.eu/o-domazlicich/kronika-mesta/ 
80Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014. Volby.cz [online]. 2014 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=47&xstat=0&xvyber=0 

https://www.domazlice.eu/o-domazlicich/kronika-mesta/
https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=47&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=47&xstat=0&xvyber=0
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b) KDU-ČSL 

KDU-ČSL získalo v těchto volbách 2 mandáty. Hranice pro změnu pořadí 

kandidáta byla 336,6 hlasů. 

Tabulka 6: Preferenční hlasování KDU-ČSL v roce 2014 

Kandidát Číslo na 

kandidátní listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Bc. Stanislav 

Antoš 

1 1 593 

Marek Vorlíček 4 1. náhradník 444 

MUDr. Ivo 

Kadlec 

5 2 515 

Pavel Královec 7 2. náhradník 388 
 Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ81 

V rámci KDU-ČSL zaznamenal posun kandidát z pátého místa kandidátní 

listiny MUDr. Ivo Kadlec. Ten dokázal získat více hlasů než druhý, třetí a čtvrtý 

kandidát z kandidátní listiny, a získal tak svůj mandát.  

 

c) ANO 2011 

 Rovněž ANO 2011 získalo 2 mandáty. Hranice pro změnu pořadí kandidáta 

byla 349,8 hlasů.  

Tabulka 7: Preferenční hlasování ANO 2011 v roce 2014 

Kandidát Číslo na 

kandidátní listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

JUDr. Miroslav 

Vokáč 

1 1 502 

Petr Sterzl 2 2. náhradník 392 

Josef Kříž 4 2 486 

Mgr. Petra 

Beňušíková 

6 1. náhradník 414 

Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ82 

 
81Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014. Volby.cz [online]. 2014 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=1&xstat=0&xvyber=0 
82Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014. Volby.cz [online]. 2014 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=768&xstat=0&xvyber=0 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=768&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=768&xstat=0&xvyber=0
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Do zastupitelstva se dostal Josef Kříž, který na kandidátní listině měl číslo 4. 

Přestože strana získala pouze 2 mandáty, Josef Kříž získal dostatečný počet 

preferenčních hlasů a předskočil na kandidátní listině druhého Petra Sterzla 

i třetího Mgr. Davida Paulera. 

 

d) ČSSD 

ČSSD získalo druhý největší počet mandátů, a to 6. Hranice pro změnu pořadí 

kandidáta byla 141,9 hlasů. 

Tabulka 8: Preferenční hlasování ČSSD v roce 2014 

Kandidát Číslo na 

kandidátní listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Jan Látka 1 1 1085 

Jaroslav Bauer 2 5 886 

Ing. Vítězslav 

Brody 

3 6 881 

JUDr. Milan 

Mrázek 

4 1. náhradník 823 

Ing. Jitka 

Heřmanová 

5 4 900 

Vlastimil Konrády 6 2 964 

MUDr. Michal 

Havlovic 

7 3 925 

MUDr. Marie 

Mrázová 

8 2. náhradník 823 

Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ83 

Preferenční hlasování i zde hrálo roli, když se do zastupitelstva vůbec nedostal 

kandidát z čtvrtého místa na kandidátní listině, přestože strana získala celkem  

6 mandátů. 

 

e) Sdružení pro Město Domažlice 

Sdružení pro Město Domažlice získalo nejvíc mandátů, a to konkrétně  

9 mandátů. Hranice pro změnu pořadí kandidáta byla 1422,3 hlasů. 

 

 
83Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014. Volby.cz [online]. 2014 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=7&xstat=0&xvyber=0 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
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Tabulka 9: Preferenční hlasování Sdružení pro Město Domažlice v roce 2014 

Kandidát Číslo na 

kandidátní 

listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Ing. Miroslav Mach 1 1 1569 

JUDr. Zdeněk 

Novák 

2 2 1479 

Mgr. Karel Štípek 3 8 1385 

MUDr. Pavel 

Zeman 

4 9 1422 

Mgr. Ivan Rybár 5 4 1437 

Mgr. Jan Andrle 6 1.náhradník 1284 

Roman Kalous 7 2. náhradník 1265 

Zdeněk Procházka 8 6 1427 

Josef Kuneš 9 3 1453 

Mgr. Václav 

Kozina 

15 7 1427 

Mgr. Jindřich 

Kamil 

17 5 1431 

      Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ84 

Z tabulky je patrné, že nejvíc preferenčních hlasů v této straně, ale  

i celkově v celých volbách v roce 2014, získal Ing. Miroslav Mach, který se 

později stal starostou. Velký posun v rámci kandidátní listiny zaznamenali dva 

kandidáti, kteří se nacházeli až v druhé části kandidátní listiny, a to  

Mgr. Václav Kozina a Mgr. Kamil Jindřich. Ti díky preferenčnímu hlasování 

získali mandát v zastupitelstvu.  

 

f) Shrnutí preferenčního hlasová v roce 2014 

Na základě výše uvedeného je patrné, že v Domažlicích hrálo v roce 2014 

preferenční hlasování výraznou roli, když v každé z kandidujících stran došlo  

ke změně pořadí kandidátů oproti tomu, jak byli uvedeni na kandidátních 

listinách. Nejvíce preferenčních hlasů v Domažlicích získali kandidáti, kteří 

pracují jako lékaři, učitelé nebo jsou místními podnikateli. Tito lidé jsou 

v Domažlicích všeobecně známí a prostřednictvím své práce a vlídnému přístupu 

k lidem si získávají své voliče.  

 

 
84Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014. Volby.cz [online]. 2014 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=470&xstat=0&xvyber=0 

https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=470&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=470&xstat=0&xvyber=0
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13.5 Strany, jejich osobnosti a profesní složení po volbách v roce 2014 

Tabulka 10:  Složení zastupitelstva Domažlic po volbách v roce 2014 z 

hlediska povolání 

Název strany Jméno Povolání 

KSČM MUDr. Radmila 

Růžičková (60 let) 

Lékařka 

KSČM Jan Pangrác (65 let) Důchodce 

KDU-ČSL Bc. Stanislav Antoš (47 

let) 

Vedoucí městského 

informačního centra 

KDU-ČSL MUDr. Ivo Kadlec (59 

let) 

Zubní lékař 

ANO 2011 JUDr. Miroslav Vokáč 

(63 let) 

Právník 

ANO 2011 Josef Kříž (50 let) OSVČ 

ČSSD Jan Látka (60 let) Senátor 

ČSSD Vlastimil Konrády (54 

let) 

Zástupce ředitele ZUŠ 

ČSSD MUDr. Michal Havlovic 

(45 let) 

Praktický lékař 

ČSSD Ing. Jitka Heřmanová (52 

let) 

Ekonomka 

ČSSD Jaroslav Bauer (61 let) Náměstek hejtmana PK 

ČSSD Ing. Vítězslav Brody (41 

let) 

Vedoucí konstrukce 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

Ing. Miroslav Mach (48 

let) 

Starosta 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

JUDr. Zdeněk Novák (62 

let) 

Advokát 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

Josef Kuneš (35 let) Ředitel ZUŠ 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

Mgr. Ivan Rybár (48 let) Ředitel základní školy 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

Mgr. Kamil Jindřich (41 

let) 

Ředitel MKS 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

Zdeněk Procházka (60 

let) 

Nakladatel 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

Mgr. Václav Kozina (51 

let) 

Zástupce ředitele 

gymnázia 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

Mgr. Karel Štípek (47 

let) 

Ředitel základní školy 

Sdružení pro Město 

Domažlice 

MUDr. Pavel Zeman (44 

let) 

Lékař 

Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ 

Profesní složení zastupitelstva Domažlic bylo po volbách v roce 2014 

rozmanité. Zastupitelstvo se profesně skládalo ze 4 lékařů, ředitelů a vedoucích 

různých institucí, včetně jejich zástupců, právníka, advokáta, nakladatele, OSVČ, 

ekonomky a důchodce. Z hlediska genderového měli převahu muži nad ženami, 
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když celé zastupitelstvo čítalo pouze 2 ženy a zbylí členové byli muži (celkem 

19). 

Věkové složení zastupitelstva bylo rovněž rozmanité, když nejstaršímu 

členovi bylo při jeho zvolení 65 let, nejmladšímu poté 35 let. Průměrný věk členů 

zastupitelstva při zvolení byl 52,1 let. 

 

13.6 Povolební vyjednávání a volba starosty 

Po volbách podepsaly strany Sdružení pro Město Domažlice a KDU-ČSL 

koaliční smlouvu, na základě které disponovaly celkem 11 hlasy v zastupitelstvu. 

To stačilo k přehlasování ostatních stran při volbě starosty. K této koalici se navíc 

přidala strana ANO 2011 a Vlastimil Konrády z ČSSD.85 Na základě toho byl 

starostou zvolen kandidát, kterého koalice navrhovala, a to Ing. Miroslav Mach, 

který kandidoval za Sdružení pro Město Domažlice. Celkem Miroslav Mach 

získal 14 z 21 hlasů. Zvolením započal Miroslav Mach již třetí volební období  

ve funkci starosty. Poprvé byl starostou zvolen po volbách v roce 2006. 

Do funkce prvního místostarosty byl zvolen JUDr. Zdeněk Novák, rovněž 

kandidující za Sdružení pro Město Domažlice, a druhým místostarostou se stal 

Bc. Stanislav Antoš kandidující za KDU-ČSL. 

 

13.7 Rada města 

Radu město po volbách v roce 2014 tvořilo 5 členů, kterými byli: 

1) Ing. Miroslav Mach (Sdružení pro Město Domažlice) 

2) JUDr. Zdeněk Novák (Sdružení pro Město Domažlice) 

3) Bc. Stanislav Antoš (KDU-ČSL) 

4) Mgr. Václav Kozina (Sdružení pro Město Domažlice) 

5) MUDr. Pavel Zeman (Sdružení pro Město Domažlice)86 

 

 
85BABOR, Josef. Domažlickým starostou je opět Miroslav Mach. Domažlický deník.cz [online]. 2014 [cit. 2022-
02-07]. Dostupné z: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-
miroslav-mach-20141107.html 
86BABOR, Josef. Domažlickým starostou je opět Miroslav Mach. Domažlický deník.cz [online]. 2014 [cit. 2022-
02-07]. Dostupné z: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-
miroslav-mach-20141107.html?fbclid=IwAR36UwR-
bs6JL4gCK3IOQPbtp6CuYzv1jAuKcS_CtxJSXZcpbHGa5dE6vvo 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-miroslav-mach-20141107.html
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-miroslav-mach-20141107.html
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-miroslav-mach-20141107.html?fbclid=IwAR36UwR-bs6JL4gCK3IOQPbtp6CuYzv1jAuKcS_CtxJSXZcpbHGa5dE6vvo
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-miroslav-mach-20141107.html?fbclid=IwAR36UwR-bs6JL4gCK3IOQPbtp6CuYzv1jAuKcS_CtxJSXZcpbHGa5dE6vvo
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-miroslav-mach-20141107.html?fbclid=IwAR36UwR-bs6JL4gCK3IOQPbtp6CuYzv1jAuKcS_CtxJSXZcpbHGa5dE6vvo
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Poprvé od roku 1990 čítala rada města pouze 5 členů, místo dosavadních  

7 členů. Od roku 1990 působila v Domažlicích vždy sedmičlenná rada. Bylo 

navrženo, aby rada města zůstala zachována ve stejném počtu, jako doposud. Toto 

navržení učinil Jan Látka z ČSSD. Při hlasování však návrh o jeden hlas neprošel, 

když proti návrhu hlasovala souhlasně vytvořená koalice, a byla tedy ustanovena 

rada pětičlenná. 

Všichni členové byli podpořeni vzniklou koalicí Sdružení pro Město 

Domažlice a KDU-ČSL. Tu při volbě místostarostů podpořili rovněž Michal 

Havlovic z ČSSD, Stanislav Antoš z KDU-ČSL a oba zástupci strany ANO 2011 

– tedy JUDr. Miroslav Vokáč a Josef Kříž. Další dva radní byli zvoleni rovněž 

koalicí, ke které se přidali členové ANO 2011 a jednotlivci z ČSSD a KSČM.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87BABOR, Josef. Domažlických starostou je opět Miroslav Mach. Domažlický deník.cz [online]. 2014 [cit. 2020-

02-07]. Dostupné z: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-
miroslav-mach-20141107.html 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-miroslav-mach-20141107.html
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/odhlasovano-domazlickym-starostou-zustal-miroslav-mach-20141107.html
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14. Komunální volby v obci Domažlice v roce 2018 

Volební dny stanovil prezident Miloš Zeman na 5. a 6. října, a to 

rozhodnutím o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do 

zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí  

ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev 

jeho městských částí ze dne 23. května 2018.88 

Celostátní volební účast v komunálních volbách byla 47,34 %. 

V Plzeňském kraji byla 47,80 % a ve městě Domažlice 45,88 %. Volební účast 

v Domažlicích v těchto volbách byla nižší než celostátní a krajská. S porovnání 

s předchozími volbami došlo k nepatrnému zvýšení volební účasti v Domažlicích. 

Rovněž celostátní a krajská volební účast se zvýšila. Celostátní se zvýšila o téměř 

3 % a krajská o 2 %. Ve srovnání s tímto je zvýšení volební účasti v Domažlicích 

nepatrné, když se zvýšila o 0,58 %. 

 

14.1 Volební okrsky v Domažlicích v roce 2018 

Pro komunální volby v roce 2018 bylo stanoveno 12 volebních okrsků, 

volební místnosti, kde lidé mohli volit, byly následující: 

a) Okrsek č. 1 – Sokolovna, Benešova 281 

b) Okrsek č. 2 – Domov pro seniory, Prokopa Velikého 689 

c) Okrsek č. 3 – Domov pro seniory, Prokopa Velikého 689 

d) Okrsek č. 4 – Klubovna „Dřevák“, Kunešova 511 

e) Okresek č. 5 – Domov pro seniory, Baldovská 638 

f) Okrsek č. 6 – Základní škola Msgre. B. Staška, Msgre. B. Staška 232 

g) Okrsek č. 6 – Základní škola Msgre. B. Staška, Msgre. B. Staška 232 

h) Okrsek č. 8 – Základní škola Msgre. B. Staška, Msgre. B. Staška 232 

i) Okrsek č. 9 – Domažlická správa nemovitostí, Zahradní 513 

j) Okrsek č. 10 – Knihovna Boženy Němcové, Boženy Němcové 118 

k) Okrsek č. 11 – Domov pro seniory, Břetislavova 209 

l) Okrsek č. 12 – Kuželník Havlovice, Havlovice89 

 
88Rozhodnutí č. 85/2018 Sb., o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a 

zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města 
Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. ZÁKONYPROLIDI [online]. 2018 [cit. 2022-02-11]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-85 
89MACH, M., Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků ze dne 14. 8. 2018  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-85
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14.2 Výsledky komunálních voleb v roce 2018 

Tabulka 11: Přehled výsledků komunálních voleb v Domažlicích v roce 2018 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % počet 

mandátů 

1 Domažlice a 

okolí o.s. 

2 275 3,11 0 

2 ANO 2011 9 834 13,46 3 

3 ODS 8 737 11,96 3 

4 Sdružení pro 

Město 

Domažlice 

16 751 22,92 5 

5 ČSSD 5 970 8,17 2 

6 KSČM 6 851 9,38 2 

7 KDU-ČSL 7 731 10,58 2 

8 SPD 3 222 4,41 0 

9 PIRÁTI 11 705 16,02 4 
       Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ90 

Počet členů zastupitelstva byl rovněž stanoven na 21.91 Celkem získalo své 

mandáty 7 kandidujících stran. V těchto volbách bylo odevzdáno celkem 73 076 

platných hlasů.  

Nejvíce hlasů získalo Sdružení pro Město Domažlice, které získalo celkem 

16 751 hlasů, čím si zajistilo zisk 5 mandátů. Oproti volbám v roce 2014 získalo 

o 4 mandáty méně. Zlepšení zaznamenala Česká pirátská strana, která s celkovým 

počtem 11 705 hlasů, získala 4 mandáty. V předešlém volebním období nedosáhla 

na žádný mandát. Po třech mandátech získaly strany ANO 2011 a ODS. Obě 

strany si oproti předešlým volbám polepšily, když ANO 2011 získalo o 1 mandát 

více. ODS v předešlých volbách nezískalo žádný mandát. Po dvou mandátech 

získaly strany ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Propad oproti předešlým volbám 

zaznamenalo ČSSD, které z předchozích 6 mandátů obhájilo pouze 2. 

Počet kandidujících stran zůstal stejný jako v roce 2014 s tím rozdílem, že 

už nekandidovala strana TOP 09, ale voleb se naopak zúčastnila strana SPD, které 

nezískala žádný mandát. Stranické složení zůstalo jinak beze změny.  

 
90Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. Volby.cz [online]. 2018 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstat=0&x
vyber=0 
9141. zasedání zastupitelstva města. DOMAŽLICE oficiální stránky města [online]. 2018 [cit. 2022-02-11]. 

Dostupné z: https://www.domazlice.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-2018/41-zasedani-
zastupitelstva-mesta-3075cs.html 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstat=0&xvyber=0
https://www.domazlice.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-2018/41-zasedani-zastupitelstva-mesta-3075cs.html
https://www.domazlice.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-2018/41-zasedani-zastupitelstva-mesta-3075cs.html
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Celkové složení zastupitelstva se po volbách v roce 2018 změnilo, kdy 

mandátů dosáhlo 7 stran z 9 kandidujících. V roce 2014 to bylo pouze 5 z 9 

kandidujících stran. Největší ztrátu mandátů přinesly volby pro Sdružení pro 

Město Domažlice a ČSSD. Naopak úspěchu oproti předešlým volbám dosáhla 

Česká pirátská strana. 

 

Graf 3: Počet mandátů jednotlivých stran po volbách v roce 2018 

 

Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že mandáty jednotlivých stran jsou více 

vyrovnané než po volbách v roce 2014, kdy mělo převahu Sdružení pro Město 

Domažlice.  

 

14.3 Volební kampaň 

V tomto roce probíhala předvolební kampaň lehce bouřlivěji než v roce 

2014, a to zásluhou České pirátské strany, která vedla negativní kampaň proti 

tehdejšímu starostovy Ing. Miroslavovi Machovi. Tato strana vložila  

do předvolební kampaně nejvíce energie, což se odrazilo v množství získaných 

mandátů, když oproti předešlému volebnímu období, kdy nezískala strana žádný 

mandát, po těchto volbách získala 4 mandáty. Zároveň tím utrpěla strana Sdružení 

pro Město Domažlice, když v souvislosti s touto předvolební kampaní došlo 
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k negativním ohlasům od voličů ohledně vedení města Ing. Miroslavem Machem, 

což mohl být důvod toho, že se počet mandátů Sdružení pro Město Domažlice 

snížil z 9 na 5. Zároveň Sdružení pro Město Domažlice nereagovalo na negativní 

kampaň ze strany České pirátské strany, což Sdružení pro Město Domažlice 

rovněž nepomohlo. Česká pirátská strana pořádala setkání s voliči již od jara 

2018, a aktivně pracovala na propagaci své strany. 

Volební setkání s voliči uspořádalo rovněž KSČM, a to v září 2018. 

Pozadu nezůstala ani strana ANO 2011, která stejně jako před předchozími 

volbami postavila stánek na náměstí. Tento postup zvolila rovněž strana  

KDU-ČSL, Česká pirátská strana i ODS. ČSSD v rámci předvolební kampaně 

rozdávalo voličům guláš na náměstí. I přes snahu jednotlivých stran nebyl zájem  

o tyto akce příliš velký a účastnilo se jich málo voličů. Kandidující strany poté 

podporovaly své kandidáty rozesíláním letáků do schránek.92 

Z výše uvedeného je patrné, že přestože se strany aspoň o základní 

propagaci své strany před volbami snaží, klesá zájem voličů se těchto klasických 

akcí účastnit. Toto my potvrdili i domažličtí zastupitelé, kteří dokonce hodnotí 

klasické stavění stánků, rozdávání květin, občerstvení a oslovování voličů 

prostřednictvím této formy volební kampaně, za v dnešní době pro voliče 

obtěžující. Lidé nemají zájem, a když se je strany snaží oslovit, jsou voliči naopak 

ještě naštvaní, že je obtěžují a vnucují se jim. To se potvrdilo i při předvolebních 

kampaní v roce 2018, kdy lidé se o tento druh kampaně nezajímali.  

 

14.4 Preferenční hlasování 

Tato kapitola analyzuje preferenční hlasování ve volbách v roce 2018 a jeho 

vliv na získání mandátu kandidátů v jednotlivých stranách. 

a) KSČM 

Strana KSČM získala po volbách v roce 2018 celkem 2 mandáty. Hranice pro 

změnu pořadí kandidáta byla 358,6 hlasů. 

 

 
92KRONIKA MĚSTA DOMAŽLIC 2018. Oficiální stránky města Domažlice [online]. 2014 [cit. 2022-03-15]. 
Dostupné z: https://www.domazlice.eu/o-domazlicich/kronika-mesta/ 

https://www.domazlice.eu/o-domazlicich/kronika-mesta/
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Tabulka 12: Preferenční hlasování KSČM v roce 2018 

Kandidát Číslo na 

kandidátní listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Jan Pangrác 1 1 490 

Ing. Věra 

Obdržálková 

2 1. náhradník 381 

Mgr. Václav 

Hruška 

3 2. náhradník 377 

Ing. Jan Benda 5 2 426 
Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ93 

Stejně jako v předešlých volbách získal díky preferenčnímu hlasování svůj 

mandát Ing. Jan Benda. Ten měl na kandidátce číslo 5, avšak dokázal přeskočit 

své spolustraníky a obhájit svůj mandát. 

 

b) KDU-ČSL 

KDU-ČSL získalo v těchto volbách 2 mandáty. Hranice pro změnu pořadí 

kandidáta byla 404,8 hlasů. 

Tabulka 13: Preferenční hlasování KDU-ČSL v roce 2018 

Kandidát Číslo na 

kandidátní listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Bc. Stanislav 

Antoš 

1 1 848 

MUDr. Ivo 

Kadlec 

2 2 679 

   Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ94 

Preferenční hlasování této straně pořadím kandidátů nezamíchalo. Svoje 

mandáty získaly první a druhý kandidát z kandidátní listiny.  

 

 

 
 

93
Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. Volby.cz [online]. 2018 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana

=47&xstat=0&xvyber=0 

94Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. Volby.cz [online]. 2018 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=1&xstat=0&xvyber=0 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=47&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=47&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
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c) ANO 2011 

Rovněž ANO 2011 získalo 3 mandáty. Hranice pro změnu pořadí kandidáta 

byla 514,8 hlasů. 

Tabulka 14: Preferenční hlasování ANO 2011 v roce 2018 

Kandidát Číslo na 

kandidátní listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

JUDr. Miroslav 

Vokáč 

1 1 502 

Josef Kříž 2 2 392 

Ing. Radek 

Wiesner 

8 3 525 

 Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ95 

Preferenční hlasování pomohlo Ing. Radku Wiesnerovi, který z osmého místa 

na kandidátní listině poskočil na třetí místo a získal svůj mandát. Ing. Radek 

Wiesner v současné době působí jako druhý místostarosta Domažlic. 

 

d) ČSSD 

ČSSD získalo oproti předešlým volbám o 4 mandáty méně, a to 2 mandáty. 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta byla 312,4 hlasů. 

Tabulka 15: Preferenční hlasování ČSSD v roce 2018 

Kandidát Číslo na 

kandidátní listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Ing. Jitka 

Heřmanová 

1 1.náhradník 443 

Vlastimil Konrády 4 2 463 

Jan Látka 10 1 470 
Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ96 

ČSSD zaznamenalo oproti volbám v roce 2014 propad počtu mandátů. 

Z původních 6 dokázalo obhájit pouhé 2. Výrazný posun zaznamenal Jan Látka, 

který měl na kandidátní listině číslo 10, avšak svůj mandát obhájil a dokázal se 

 
95Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. Volby.cz [online]. 2018 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=768&xstat=0&xvyber=0 
96

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. Volby.cz [online]. 2018 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana

=7&xstat=0&xvyber=0 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=768&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=768&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=7&xstat=0&xvyber=0
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 i z tohoto místo dostat do zastupitelstva. V roce 2014 byl Jan Látka jedničkou 

kandidátní listiny ČSSD. Svůj mandát neobhájila současná předsedkyně 

domažlického ČSSD Ing. Jitka Heřmanová, avšak poté, co se druhý zvolený 

Vlastimil Konrády vzdal svého mandátu, nastoupila na jeho místo, a v současné 

době je rovněž zastupitelkou Domažlic. 

 

e) Sdružení pro Město Domažlice 

Sdružení pro město Domažlice získalo nejvíc mandátů, stejně jako 

v předešlých volbách, avšak v těchto volbách získalo o 3 mandáty méně. Celkem 

Sdružení pro Město Domažlice získalo 5 mandátů. Hranice pro změnu pořadí 

kandidáta byla 876,7 hlasů. 

Tabulka 16: Preferenční hlasování Sdružení pro Město Domažlice v roce 

2018 

Kandidát Číslo na 

kandidátní 

listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Ing. Miroslav Mach 1 2. náhradník 860 

JUDr. Zdeněk 

Novák 

2 3 951 

Josef Kuneš 3 4 949 

Mgr. Ivan Rybár 4 5 917 

Mgr. Kamil 

Jindřich 

5 1 1107 

Mgr. Jana 

Štenglová 

6 3. náhradník 802 

Mgr. Václav 

Kozina 

7 2 1025 

                      Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ97 

Velký zvrat přinesly volby pro Sdružení pro Město Domažlice. Jednička 

kandidátní listiny a bývalý starosta Domažlic, který vykonával funkci tři volební 

období, neobhájil svůj mandát a s 860 preferenčními hlasy skončil až jako 2. 

náhradník. Posun naopak zaznamenal Mgr. Kamil Jindřich, který získal  

1107 preferenčních hlasů, což bylo nejvíc ve volbách v roce 2018. 

 

 
97Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. Volby.cz [online]. 2018 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=470&xstat=0&xvyber=0 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=470&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=470&xstat=0&xvyber=0
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f) ODS 

Občanská demokratická strana v těchto volbách získala 3 mandáty. Hranice 

pro změnu pořadí kandidáta byla 457,6 hlasů. ODS zaznamenalo navýšení 

mandátů o všechny tři mandáty, když v předešlých volbách nezískalo ani jeden. 

Tabulka 17: Preferenční hlasování ODS v roce 2018 

Kandidát Číslo na 

kandidátní 

listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Ing. Pavel 

Faschingbauer 

1 1 767 

Mgr. Libuše 

Matějková 

2 2 534 

Jaroslava 

Wollerová 

7 3 485 

                         Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ98 

Posun na kandidátní listině znamenaly volby pro Jaroslavu Wollerovou, která 

dokázala získat mandát, ačkoliv na kandidátní listině zaujímala číslo 7. 

 

g) Česká pirátská strana 

Česká strana pirátská získala o všechny 4 mandáty více než v předešlých 

volbách. Hranice pro změnu pořadí kandidáta byla 612,7 hlasů. 

Tabulka 18: Preferenční hlasování České pirátské strany v roce 2018 

Kandidát Číslo na 

kandidátní 

listině 

Pořadí zvolení Počet 

preferenčních 

hlasů 

Ing. Viktor Krutina 1 1 913 

Jan Kincler 2 4 684 

Ing. Roman Kalous 

Ph.D. 

3 2 708 

Rudolf Špoták 4 1. náhradník 566 

Jan Pachl 5 3 686 

Jiří Štangl 6 2. náhradník 564 
      Zdroj: vlastní z pracování dat z ČSÚ99 

 
98Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. Volby.cz [online]. 2018 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=53&xstat=0&xvyber=0 
99Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018. Volby.cz [online]. 2018 [cit. 2022-02-15]. Dostupné z: 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana
=720&xstat=0&xvyber=0 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=53&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=53&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=720&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3201&xobec=553425&xstrana=720&xstat=0&xvyber=0
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Preferenční hlasování změnilo pořadí zvolených kandidátů i u České 

pirátské strany. Mandát po volbách nezískal čtvrtý kandidát Rudolf Špoták, ale 

získal ho pátý kandidát Jan Pachl. Zvolení kandidáti Ing. Roman Kalous Ph.D.  

a Jan Kincler se svého mandátu vzdali a v současné době místo nich vykonávají 

funkci zastupitele Rudolf Špoták a Jiří Štangl.  

 

h) Shrnutí preferenčního hlasování v roce 2018 

Z výše uvedených dat vyplývá, že rovněž v roce 2018 hrálo preferenční 

hlasování významnou roli. Z důvodu preferenčního hlasování již nebyl vůbec 

zvolen bývalý starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach ze strany Sdružení pro 

Město Domažlice, když právě proti němu byla vedena negativní kampaň ze strany 

České pirátské stany, na kterou Ing. Miroslav Mach ani jeho strana Sdružení pro 

Město Domažlice nijak nereagoval. Naopak nejvíce hlasů z této strany získal  

Mgr. Kamil Jindřich, který působí jako učitel na domažlickém gymnázium. Z dat 

rovněž vyplývá, že ve straně ČSSD je volební konstantou Vlastimil Konrády, 

který je do zastupitelstva voliči pravidelně volen. Zastupitel Vlastimil Konrády 

působí na místní umělecké škole a vede Chasnickou dudáckou kapelu. Jedná se  

o zastupitele, jehož rodina má v Domažlicích kořeny, když jeho otec byl známý 

dudák a vypravěč Antonín Konrády. Na Domažlicku je chodský folklor velmi 

oblíbený a angažování Vlastimila Konrádyho v tomto oboru mu získává věrné 

voliče.  
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14.5 Strany, jejich osobnosti a profesní složení po volbách v roce 2018 

Tabulka 19: Složení zastupitelstva Domažlic po volbách v roce 2018 z 

hlediska povolání 

Název strany Jméno Povolání 

ANO 2011 JUDr. Miroslav Vokáč 

(67 let) 

Právník 

ANO 2011 Josef Kříž (54 let) OSVČ 

ANO 2011 Ing. Radek Wiesner (39 

let) 

Konstruktér 

ODS Ing. Pavel Faschingbauer 

(45 let) 

Ekonom 

ODS Mgr. Libuše Matějková 

(68 let) 

Učitelka 

ODS Jaroslava Wollerová (71 

let) 

Důchodce 

Sdružení pro město 

Domažlice 

Mgr. Kamil Jindřich (45 

let) 

Ředitel MKS 

Sdružení pro město 

Domažlice 

Mgr. Václav Kozina (55 

let) 

Zástupce ředitele 

gymnázia 

Sdružení pro město 

Domažlice 

JUDr. Zdeněk Novák (66 

let) 

Místostarosta 

Sdružení pro město 

Domažlice 

Josef Kuneš (39 let) Ředitel ZUŠ 

Sdružení pro město 

Domažlice 

Mgr. Ivan Rybár (52 let) Ředitel základní školy 

ČSSD Jan Látka (64 let) Senátor 

ČSSD Vlastimil Konrády (58 

let) 

Učitel 

KSČM Jan Pangrác (69 let) Důchodce 

KSČM Ing. Jan Benda (72 let) Ředitel Domažlických 

městských lesů 

KDU-ČSL Bc. Stanislav Antoš (51 

let) 

Místostarosta 

KDU-ČSL MUDr. Ivo Kadlec (63 

let) 

Zubař 

PIRÁTI Ing. Viktor Krutina (40 

let) 

Projektant 

PIRÁTI Ing. Roman Kalous, Ph. 

D. (39 let) 

Soudní znalec 

PIRÁTI Jan Pachl (39 let) Sklenář 

PIRÁTI Jan Kincler (35 let) OSVČ 
                         Zdroj: Vlastní zpracování dat z ČSÚ 

Profesní složení zastupitelstva Domažlic bylo po volbách v roce 2018 více 

rozmanité než po volbách v roce 2014. Zastupitelstvo se profesně skládalo  

z ředitelů a vedoucích různých institucí, včetně jejich zástupců, právníka, 

nakladatele, OSVČ, ekonomky, konstruktéra, sklenáře, projektanta, zubaře, 

senátora, učitelů a důchodců. Nejstaršímu členovi zastupitelstva bylo při jeho 
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zvolení 72 let, nejmladšímu poté 35 let. Průměrný věk členů zastupitelstva při 

zvolení byl 53,9 let. Průměrný věk zastupitelů se o 1,8 let zvýšil.  

Zastupitelstvo po volbách v roce 2018 je rovněž profesně rozmanitější než 

po volbách v roce 2014. Z generového hlediska zůstala převaha mužů nad ženami. 

Po volbách čítalo zastupitelstvo 2 ženy a 19 mužů. V současné době je však 

situace jiná, neboť došlo k výměně členů zastupitelstva z důvodu vzdání se 

mandátu. Vlastimila Konrádyho z ČSSD nahradila jeho stranická kolegyně  

Ing. Jitka Heřmanová.100 Zastupitelstvo se dnes tedy skládá ze 3 žen a 18 mužů.  

Mandátu se po volbách vzdali rovněž dva zvolení zástupci z řad  

České pirátské strany, a to Ing. Roman Kalous Ph.D. a Jan Kincler, a byli 

nahrazeni náhradníky z kandidátní listiny, kterými jsou Roman Špoták 

(dne 11. 3. 2019 nahradil Ing. Romana Kalouse, Ph.D.) a Jiří Štangl  

(dne 4. 3. 2020 nahradil Jana Kinclera).101 

Starostou byl zvolen JUDr. Zdeněk Novák, který po předešlých volbách 

působil ve funkci místostarosty. Po dvanácti letech tak mají Domažlice nového 

starostu. Bývalý starosta Ing. Miroslav Mach se do zastupitelstva Domažlic vůbec 

nedostal. Prvním místostarostou se stal Bc. Stanislav Antoš a druhým 

místostarostou Ing. Radek Wiesner. 

 

14.6 Povolební vyjednávání a volba starosty 

Volba starosty po volbách v roce 2018 trvala téměř 2 měsíce. 

Zastupitelstvo se nemohlo dohodnout, kdo bude novým starostou. Do 

zastupitelstva se v těchto volbách dostaly o 2 strany více než po volbách v roce 

2014. Sdružení pro Město Domažlice, které v předešlých volbách disponovalo  

9 mandáty, získalo pouze 5 mandátů. V předešlých volbách jim k vytvoření 

koalice stačil pouze jeden koaliční partner, kterým bylo KDU-ČSL. V těchto 

volbách muselo Sdružení pro Město Domažlice uzavřít koaliční smlouvu s více 

stranami, aby si zajistili vládnoucí pozici. Koaliční smlouvu nakonec Sdružení pro 

 
100BUBLOVÁ, Kristýna. Zastupitelé zatím starostu nezvolili. Oficiální stránky města Domažlice [online]. 2018 

[cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/zastupitele-zatim-starostu-nezvolili-
2088cs.html?ftresult=jitka%20he%C5%99manov%C3%A1&fbclid=IwAR0nsFOSINr9rtJGpq_FY5lgGW3njnoiQT
-zrw0lvIgLaxoneknEiyGDK6Y 
101BABOR, Josef. Jiří Štangl je novým zastupitelem. Oficiální stránky města Domažlice [online]. 2020 [cit. 2022-

02-08]. Dostupné z: https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/jiri-stangl-je-novym-zastupitelem-
3931cs.html?ftresult=%C5%A1tangl&fbclid=IwAR22izk6t69yHqywtT-
7my8gnw8W5sAzXFaH495KMVBBvTTACDp3NOj8QNw 

https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/zastupitele-zatim-starostu-nezvolili-2088cs.html?ftresult=jitka%20he%C5%99manov%C3%A1&fbclid=IwAR0nsFOSINr9rtJGpq_FY5lgGW3njnoiQT-zrw0lvIgLaxoneknEiyGDK6Y
https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/zastupitele-zatim-starostu-nezvolili-2088cs.html?ftresult=jitka%20he%C5%99manov%C3%A1&fbclid=IwAR0nsFOSINr9rtJGpq_FY5lgGW3njnoiQT-zrw0lvIgLaxoneknEiyGDK6Y
https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/zastupitele-zatim-starostu-nezvolili-2088cs.html?ftresult=jitka%20he%C5%99manov%C3%A1&fbclid=IwAR0nsFOSINr9rtJGpq_FY5lgGW3njnoiQT-zrw0lvIgLaxoneknEiyGDK6Y
https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/jiri-stangl-je-novym-zastupitelem-3931cs.html?ftresult=%C5%A1tangl&fbclid=IwAR22izk6t69yHqywtT-7my8gnw8W5sAzXFaH495KMVBBvTTACDp3NOj8QNw
https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/jiri-stangl-je-novym-zastupitelem-3931cs.html?ftresult=%C5%A1tangl&fbclid=IwAR22izk6t69yHqywtT-7my8gnw8W5sAzXFaH495KMVBBvTTACDp3NOj8QNw
https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/jiri-stangl-je-novym-zastupitelem-3931cs.html?ftresult=%C5%A1tangl&fbclid=IwAR22izk6t69yHqywtT-7my8gnw8W5sAzXFaH495KMVBBvTTACDp3NOj8QNw
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Město Domažlice uzavřelo se stranami ANO 2011 a KDU-ČSL. Ani v tomto 

složení však nedisponovala koalice nadpoloviční většinou hlasů v zastupitelstvu. 

Disponovala pouze 10 z 21 hlasů. 

Situaci nakonec rozhodla Ing. Jitka Heřmanová z ČSSD. Ta se původně do 

zastupitelstva vůbec nedostala, ale později nahradila svého stranického kolegu 

Vlastimila Konrádyho, který se funkce vzdal. ČSSD nicméně nesouhlasila s tím, 

aby se Ing. Jitka Heřmanová přiklonila na stranu koalice. Přestože ČSSD  

po volbách v roce 2018 získalo pouze 2 mandáty, nedokázali se mezi sebou 

členové místní ČSSD dohodnout, ke komu se přikloní. Druhý zvolený člen ČSSD, 

kterým byl Jan Látka, chtěl spojit síly s Českou pirátskou stranou a ODS, které 

mu slíbily post starosty. Ani v tomto složení by však strany nedisponovaly 

nadpoloviční většinou hlasů. Ing. Jitka Heřmanová nakonec trojkoalici Sdružení 

pro město Domažlice, KDU-ČSL a ANO 2011 podpořila, přestože domažlické 

ČSSD vyslovilo zamítavý názor. Toto stanovisko však ČSSD oficiálně nepřijalo, 

a proto Ing. Jitce Heřmanové nic nebránilo v tom, aby hlasovala podle svého 

uvážení. S Ing. Jitkou Heřmanovou jsem, jako s jednou ze zastupitelek města 

Domažlice, dělala rozhovor, ve kterém mi sdělila, že se takto rozhodla, protože 

programové priority koalice a ČSSD se ve většině shodovaly, zatímco s Českou 

pirátskou stranou měl jejich program společných pouze pár bodů. 

 

14.7 Rada města 

Rada města po volbách v roce 2018 čítá 7 členů. Sedmičlenná rada je pro 

Domažlice historicky typická, jedinou výjimkou byla pětičlenná rada po volbách 

v roce 2014. 

Rada se skládá z následujících zastupitelů: 

1) JUDr. Zděněk Novák (Sdružení pro město Domažlice) 

2) Bc. Stanislav Antoš (KDU-ČSL) 

3) Ing. Radek Wiesner (ANO 2011) 

4) Ing. Jitka Heřmanová (ČSSD) 

5) Mgr. Kamil Jindřich (Sdružení pro město Domažlice) 

6) Mgr. Kamil Rybár (Sdružení pro město Domažlice) 
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7) JUDr. Miroslav Vokáč (ANO 2011)102 

 

Návrh na sedmičlennou radu předložil JUDr. Zdeněk Novák. Jeho návrh 

podpořilo 11 zastupitelů a 10 se jich zdrželo hlasování. Radní poté byli zvolení 

podle návrhu Sdružení pro Město Domažlice, které společně s ostatními stranami 

koalice a Ing. Jitkou Heřmanovou dosáhlo na většinu hlasů.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102SAMOSPRÁVA. Oficiální stránky města Domažlice [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: 

https://www.domazlice.eu/samosprava/rada-mesta/ 
103BABOR, Josef. Starostou se stal Zdeněk Novák, koalici podpořila část ČSSD. Domažlický deník.cz [online]. 

2018 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/starostou-se-stal-zdenek-novak-
koalici-podporila-cast-cssd-20181122.html 

https://www.domazlice.eu/samosprava/rada-mesta/
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/starostou-se-stal-zdenek-novak-koalici-podporila-cast-cssd-20181122.html
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/starostou-se-stal-zdenek-novak-koalici-podporila-cast-cssd-20181122.html


64 
 

15. Shrnutí a porovnání volebních výsledků 

Pro lepší porovnání a zjištění volebních trendů v Domažlicích bude 

v následující kapitole pracováno se čtyřmi volebními obdobími. 

 

15.1 Volební strany 

Poslední tři volební období kandidovalo 9 volebních stran. V roce 2006 

jich bylo 7. Počet kandidujících stran se tedy v posledních volebních obdobích 

nemění. 

Tabulka 20: Shrnutí volebních stran v letech 2006 až 2018 

Volební strana Rok 2006 2010 2014 2018 

DOMAŽLICE A OKOLÍ o.s. Ne Ne Ano Ano 

ANO 2011 Ne Ne Ano Ano 

ODS Ano Ano Ano Ano 

Sdružení pro Město Domažlice Ano Ano Ano Ano 

ČSSD Ano Ano Ano Ano 

KSČM Ano Ano Ano Ano 

KDU-ČSL Ano Ano Ano Ano 

SPD Ne Ne Ne Ano 

Česká pirátská strana Ne Ne Ano Ano 

TOP 09 Ne Ano Ano Ne 

Sdružení nezávislých 

kandidátů 2010 

Ne Ano Ne Ne 

Věci veřejné Ne Ano Ne Ne 

Koalice Suveren. a DSZ Ne Ano Ne Ne 

Stana zelených Ano Ne Ne Ne 

Nezávislý Ano Ne Ne Ne 
                       Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ 

Výše uvedená tabulka zachycuje jednotlivé kandidující strany za poslední 

čtyři volební období. Z těchto dat je zřejmé, že některé strany mají v Domažlicích 

dlouhodobou tradici. Jedná se o strany ODS, Sdružení pro Město Domažlice, 

ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, které kandidovaly ve všech posledních čtyřech 

volebních obdobích.  

Za poslední dvě volební období došlo k přiřazení dalších dvou stan, a to 

stany ANO 2011 a České pirátské strany. Jejich nástup na komunální úroveň 

souvisí s rozmachem jejich celostátní moci. Česká pirátská strana byla založena 

již v roce 2009, avšak ve volbách v roce 2010 nezískala na celostátní úrovni  

ani jedno procento hlasů. Ve volbách v roce 2013 již začali nabírat na síle,  

a to i na komunální úrovni, kdy získali mandáty v několika městských 
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zastupitelstvech104. V celostátních volbách v roce 2017 Česká pirátská strana 

získala 10,79 % všech hlasů, což znamenalo třetí nejlepší umístění v těchto 

volbách a zisk 22 mandátů v Parlamentu ČR. Tento trend se poté odrazil  

i v komunálních volbách, když Česká pirátská strana získala v komunálních 

volbách v roce 2018 celkem 4 mandáty. V předchozích volbách nezískala žádný. 

Dne 31. 7. 2020 bylo založeno Pirátské místní sdružení v Domažlicích, do jehož 

čela byl zvolen Ing. Viktor Krutina a jehož cílem je upevnění České pirátské 

strany jako stálé strany v Domažlicích.105 Úspěch poté místní Pirátská strana 

zaznamenala v souvislosti se zvolením jednoho z domažlických zastupitelů 

Rudolfa Špotáka do vedení Plzeňského kraje, kdy 14. února 2022 tento člen 

Pirátské strany získal křeslo hejtmana. To může zajistit dobré spojení Domažlic  

s krajem.  

Podobný vývoj byl i u strany ANO 2011, která se dostala do Parlamentu 

ČR poprvé ve volbách v roce 2013. Po tomto úspěchu se strana začala angažovat 

rovněž na komunální úrovni. Hned v roce 2014 získalo ANO 2011 v Domažlicích 

dva mandáty. V roce 2018 pak získalo 3 mandáty.  

 

15.2 Zvolení zastupitelé 

Zastupitelstvo Domažlic čítá poslední volební období 21 zastupitelů. 

Z hlediska genderového je v zastupitelstvu převaha mužů nad ženami. Stejně 

tomu bylo v předešlých volebních obdobích.  

 

Tabulka 21: Počet mužů a žen v zastupitelstvu Domažlic 

Pohlaví Rok 2006 2010 2014 2018 

Ženy 2 3 2 2 

Muži 19 18 18 18 
       Zdroj: vlastní zpracování dat z kandidátní listiny 

Z tabulky vyplývá, že tradičně je v zastupitelstvu Domažlic více mužů než 

žen. Celkový počet žen v zastupitelstvu Domažlic se pohybuje pouze mezi 2 až 3. 

To znamená pouze kolem 10 % z celkového počtu zastupitelů.  

 
104O nás. PIRÁTSKÁ STRANA [online]. [cit. 2022-02-24]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/o-nas/ 
105PIRÁTSKÁ ZÁKLADNA I V DOMAŽLICÍCH. PIRÁTSKÁ STRANA [online]. 2020 [cit. 2022-02-24]. Dostupné 

z: https://plzensky.pirati.cz/aktuality/piratska-zakladna-i-v-domazlicich.html 

https://www.pirati.cz/o-nas/
https://plzensky.pirati.cz/aktuality/piratska-zakladna-i-v-domazlicich.html
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Z dat vyplývá, že převaha mužů se odráží i na kandidátních listinách 

jednotlivých stran. V letech 2018 a 2014 měla většina stran na kandidátní listině 

mezi 3 a 8 ženami. Nejvíce kandidujících žen měla strana ANO 2011 v roce 2018, 

a to 10 kandidátek. Naopak v roce 2014 strana Sdružení pro Město Domažlice 

neměla na kandidátní listině ani jednu kandidující ženu, jejich kandidátní listina 

byla složena pouze z mužů. Přestože se v poslední době zvyšuje počet žen 

vstupujících do politiky, v Domažlicích se tento trend příliš neprojevuje. 

 

Tabulka 22: Věkový průměr zastupitelů 

Rok 2006 2010 2014 2018 

Věkový průměr 47,6 50,2 52,1 53,9 
          Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ 

Průměrný věk zastupitelstva Domažlic se zvyšuje. Od roku 2006  

se průměrný věk zvýšil o 6,3 let. 

 

15.3 Stálí členové zastupitelstva Domažlic 

Domažlické zastupitelstvo se skládá poslední volební období  

z 21 zastupitelů. Z výsledku voleb je patrné, že někteří zastupitelé jsou stálými 

konstantami zastupitelstva. 

 

Tabulka 23: Stálí členové zastupitelstva Domažlic 

Zastupitel/rok 2006 2010 2014 2018 

Jan Látka Ano Ano Ano  Ano 

Vlastimil Konrády Ano Ano Ano Ano 

Jan Pangrác Ano Ano Ano Ano 

JUDr.Zdeněk Novák Ano Ano Ano Ano 

Bc. Stanislav Antoš Ano Ne Ano Ano 

Mgr. Václav Kozina Ne Ano Ano Ano 

Josef Kříž Ne Ano Ano Ano 

Mgr. Ivan Rybár Ne Ano Ano Ano 

Ing. Miroslav Mach Ano Ano Ano Ne 

Mgr. Karel Štípek Ano Ano Ano Ne 

MUDr. Pavel Zeman Ano Ano Ano Ne 

MUDr. Radmila Růžičková Pflugová Ano Ano Ano Ne 
                       Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ 
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Za poslední čtyři volební období byli pokaždé do zastupitelstva zvoleni 

Jan Látka, Vlastimil Konrády, Jan Pangrác a JUDr. Zdeněk Novák. V posledních 

třech volebních obdobích byli pak pokaždé zvoleni Mgr. Václav Kozina, Josef 

Kříž a Mgr. Ivan Rybár. Všichni uvedení zastupitelé mají společné to, že se 

nějakým způsobem angažují ve školních či mimoškolních aktivitách, nebo působí 

v místních firmách. 

Vlastimil Konrády vyučuje na místní Základní umělecké škole, kde se 

věnuje dětem a vede Chasnickou dudáckou kapelu. Rovněž Jan Pangrác  

se angažuje v oblasti práce s dětmi, kdy působí v Pionýrské skupině čtyřlístek. 

Tyto aktivity a vřelý přístup nejen k dětem, ale i jejich rodičům, mohou být 

důvodem pro jejich opakované zvolení. Mgr. Václav Kozina a Mgr. Ivan Rybár 

působí jako učitelé na místních školách. Učitelé jsou všeobecně vnímáni jako 

profese, které jsou často volené do zastupitelstev. To mi potvrdili i zastupitelé 

Domažlic, se kterými jsem dělala rozhovory.  

Jan Látka byl osm let starostou Domažlic, působil rovněž jako senátor,  

a v současné době působí jako zastupitel Plzeňského kraje. V letošním roce 

změnil svoji stranickou příslušnost, kdy ze strany ČSSD, ve které působil 15 let, 

přešel do strany ANO 2011. Jan Látka je známou osobností, která je pravidelně 

volena do zastupitelstva Domažlic. JUDr. Zdeněk Novák působil dlouhá léta jako 

advokát v Domažlicích, kdy pomohl mnoha lidem. Je známý svým lidským  

a přátelským přístupem, což mu už 4 volební období zajišťuje místo 

v zastupitelstvu Domažlic. 
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16. Rozhovory se zastupiteli 

V rámci ověření získaných teoretických znalostí a ověření závěrů 

z praktické části, jsem kontaktovala Domažlické zastupitele. Z každé současné 

strany, která má v domažlickém zastupitelstvu své zastoupení, jsem oslovila 

jednoho zastupitele.  

Většina oslovených zastupitelů byla velmi vstřícná a věnovala mi svůj čas. 

Rozhovor se mi nepodařilo udělat se zástupcem KSČM. KSČM má 

v zastupitelstvu Domažlic v současné době 2 zástupce – Ing. Jana Bendu a Jana 

Pangráce. Oba zastupitelé jsou již v důchodovém věku a bohužel se mi ze 

zdravotních důvodů nemohli věnovat. 

Druhou stranou, která mi nakonec neposkytla rozhovor, byla strana ANO 

2011. Zde jsem oslavila druhého místostarostu Ing. Radka Wiesnera, který mi 

nejprve spolupráci přislíbil, avšak později již na moje zprávy nereagoval. Drobný 

problém jsem měla rovněž s rozhovorem od zástupce České pirátské strany, kde 

mi rozhovor přislíbil Rudolf Špoták. Ten mi na pozdější zprávy rovněž 

nereagoval, jak se později ukázalo, byl zaneprázdněn z důvodu jeho volby do čela 

Plzeňského kraje, když se stal jeho hejtmanem. Rozhovor mi nakonec z této 

strany poskytl předseda domažlické České pirátské strany Ing. Viktor Krutina. 

Všem zastupitelům, kteří mi věnovali svůj čas, bych tímto chtěla ještě 

jednou poděkovat. 

Konkrétně oslovenými zastupiteli byli: 

1) JUDr. Zdeněk Novák – starosta (Sdružení pro Město Domažlice) 

2) Bc. Stanislav Antoš – místostarosta (KDU-ČSL) 

3) Ing. Jitka Heřmanová (ČSSD) 

4) Mgr. Kamil Jindřich (Sdružení pro Město Domažlice) 

5) Ing. Pavel Faschnigbauer (ODS) 

6) Ing. Viktor Krutina (Česká pirátská strana) 
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Vyhodnocení jednotlivých otázek 

1. Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva města Domažlice? Jak 

dlouho již funkci zastupitele vykonáváte? 

Na tuto otázku mi všichni oslovení zastupitelé odpověděli v podstatě 

shodně, a to tak, že se zajímají o město, ve kterém žijí a nejsou jim lhostejné věci, 

které se v Domažlicích dějí. Zároveň někteří vyjádřili nespokojenost s předešlým 

vedením města, což sehrálo roli zejména u rozhodování současného starosty, 

JUDr. Zdeňka Nováka, když vstupoval do komunální politiky. Mnozí zastupitelé 

se věnují této činnosti již dlouhou dobu. Příkladem lze uvést současného starostu, 

který se komunální politice věnuje již 16 let. Ještě o čtyři roky déle se této 

činnosti věnuje místostarosta Bc. Stanislav Antoš. Ten vstoupil do komunální 

politiky v souvislosti s událostmi v listopadu 1989 a stal se zakladatelem 

Občanského fóra v Domažlicích. Z toho vyplývá, že zastupitelé Domažlic nemají 

žádné vyšší cíle, když jejich cílem je péče o Domažlice a místní voliče. Nechtějí 

se angažovat ve vrcholné politice.  

 

2. Vytvářel jste pro sebe předvolební kampaň? Případně jakou formou? 

Odpověď na tuto otázku byla opět velmi shodná. Většina oslovených 

zastupitelů pro sebe vlastní volební kampaň nevytváří. Volební kampaň však 

vytváří jejich strany pro všechny své kandidáty. Výjimkou je Bc. Stanislav Antoš, 

který jako jediný z oslovených zastupitelů aktivně využívá sociálních sítí, kde se 

nejen před volbami, ale i v průběhu celého volebního období aktivně propaguje  

a přináší občanům Domažlic novinky z oblasti místních záležitostí.  

Pan Ing. Viktor Krutina poté zastává osobní přístup k voličům, kdy se 

předvolební kampaň snaží dělat celé volební období, a to formou osobního 

setkávání s voliči. Tato kampaň je časově velmi náročná.  

Ostatní strany a jejich kandidáti využívají tradičních forem volební 

kampaně, kterou je zejména rozesílání letáků, propagace v tisku, případně 

meetingy na náměstí. 

Toto lze vnímat zejména tak, že lidé v Domažlicích se znají, takže volební 

kampaň nesehraje takovou roli v rozhodování voličů, kteří už jsou většinou 
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předem rozhodnuti, koho budou volit, mnohdy mají své stálé zastupitele, které 

pravidelně volí. Zároveň zájem voličů o předvolební setkání a jiné akce opadá. 

 

3. Proč jste si pro svoji kandidaturu vybral právě stranu Vaší stranu? 

Závěrem vyvozeným z odpovědí jednotlivých zastupitelů je, že je strany 

samy oslovily. Někteří zastupitelé jsou členy svých stran již řadu let a zůstali jim 

věrní. Samozřejmě to vše spojené s určitou názorovou blízkostí a podobnými cíli 

a hodnotami. Osloveni svými stranami byli Ing. Pavel Faschingbauer, Ing. Jitka 

Heřmanová, Bc. Stanislav Antoš a Ing. Viktor Krutina. Ostatní dva zastupitelé, 

jejichž kandidující stranou bylo Sdružení pro Město Domažlice, si tuto strany 

zvolili z důvodu, že není spjatá s velkou politikou a jejím cílem je řešení místních 

záležitostí. 

 

4. Kterou kandidátní listinu jste považoval ve volbách v roce 2014 a 2018 za 

nejsilnější? 

V rámci odpovědí na tuto otázku panovala mezi zastupiteli stoprocentní 

shoda, když všichni oslovení zastupitelé považovali za nejsilnější kandidátní 

listiny Sdružení pro Město Domažlice, a to z toho důvodu, že se na jejich 

kandidátních listinách objevují místně známé osobnosti. Zároveň se jedná  

o stranu, která působí pouze v našem regionu a zaměřuje se na lokální politiku. 

Není ovlivněna celostátní politikou, což je všeobecně vnímáno jako plus v rámci 

komunálních voleb. 

 

5. Daří se Vám v rámci zastupitelstva prosazovat vlastní názory? 

Zastupitelům se daří prosazovat vlastní názory, potažmo názory jejich 

volebních stran. Složitější situaci mají opoziční strany, jak vyplývá z odpovědí 

zastupitelů. 
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6. Je výkon funkce zastupitele ve městě Domažlice časově náročný?  

I v této otázce se většina zastupitelů shodla, když jim funkce zastupitele  

ve městě Domažlice přijde poměrně časově náročná. Většina argumentovala tím, 

že je toto stanoveno zejména osobním přístupem a zodpovědností, s jakou studují 

podklady na jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo se schází jednou měsíčně, ale 

občas jsou svolávána i mimořádná zasedání.  

Oproti tomu Ing. Jitka Heřmanová a Mgr. Kamil Jindřich, kteří oba působí 

rovněž v radě města, zastávají postoj, že oproti výkonu funkce radního je funkce 

zastupitele časově volnější a není tolik náročná. Rada se schází dvakrát za měsíc  

a schvaluje a projednává mnohem více bodů než zastupitelstvo. 

 

7. V tomto roce se uskuteční nové volby do zastupitelstva obce Domažlice, 

budete opět kandidovat? 

V letošních volbách budou opět kandidovat Ing. Viktor Krutina,  

Bc. Stanislav Antoš, Ing. Pavel Faschingbauer, Mgr. Kamil Jindřich i Ing. Jitka 

Heřmanová. 

Kandidovat již nebude současný starosta JUDr. Zdeněk Novák. Jeho 

vyjádření, které mi ohledně tohoto rozhodnutí poskytl, je následující:  

„V posledních volbách jsem na starostu nekandidoval, dopadlo to tak, jak víte, 

náš kandidát se nedostal do zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že jsem  

v předchozím volebním období pracoval jako I. místostarosta s dřívější zkušeností 

(advokát, zastupitel, radní), přijal jsem nakonec nabídku kandidovat za naše 

Sdružení na tento post. A na druhý pokus jsem byl zvolen. Od začátku jsem věděl, 

že moje angažmá, nestane-li se něco mimořádného, je časově omezené, síly 

psychické a fyzické (letos mi bude 70 let) ubývají a já bych rád odešel z této 

funkce ještě v nějaké rozumné formě. Důvody jsou, jak vidíte, zcela osobní, pokud 

bych byl výrazně mladší, asi bych se nadále angažoval (práce mě baví).“ 

Současný starosta nebude již vůbec kandidovat do zastupitelstva Domažlic. 
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8. Jak byste zhodnotil volební účast v Domažlicích? 

Zde se názory zastupitelů rozcházejí. Zatímco JUDr. Zdeněk Novák,  

Bc. Stanislav Antoš a Ing. Jitka Heřmanová jsou s volební účastí v Domažlicích 

spokojeni, nespokojení jsou Ing. Viktor Krutina, Ing. Pavel Faschingbauer a  

Mgr. Kamil Jindřich. Toto může být způsobeno i tím, že poslední tři zmínění 

zastupitelé se v oblasti komunální politiky angažují kratší dobu než první tři 

zmínění. Zároveň jsou mladšími členy zastupitelstva a mohou být ambicióznější 

z hlediska očekávané míry volební účasti i s ohledem na to, že se v nich rozhoduje 

o životě každého občana Domažlic. 

Důvody nespokojenosti byly v podstatě totožné, když zastupitelé hodnotí 

volební účast jako nízkou s ohledem na fakt, že se jedná o volby, kde se rozhoduje 

o životech lidí v daném městě. Jedná se o volby, ve kterých lidé mohou změnit to, 

jak se v obci žije. 

 

9. Proč myslíte, že ve volbách v roce 2018 již nebyl vůbec zvolen bývalý 

starosta města Domažlice Ing. Miroslav Mach, který vykonával funkci 

starosty 12 let. Zvolen nebyl, a to přesto, že byl na prvním místě 

kandidátní listiny Sdružení pro Město Domažlice.  

I na tuto otázku panovala shoda, když zastupitelé vidí největší problém 

v tom, že Ing. Miroslav Mach neuměl komunikovat se svými voliči, potažmo 

s postupem času už se ani komunikací s voliči nezabýval. Zastupitelé se shodují, 

že co se týče jeho profesionálních kvalit, tak byl pánem na svém místě a měl 

široký přehled o všech potřebných věcech. Opozice proti Ing. Machovi vedla před 

volbami 2018 negativní volební kampaň, kterou on sám, ani Sdružení pro Město 

Domažlice nekomentovali, ani se ji nesnažili jakkoliv vyvrátit. Sdružení pro 

Město Domažlice mělo za to, že se nemůže nic zásadního stát. Opak byl ovšem 

pravdou a Ing. Mach nebyl ve volbách vůbec zvolen. Sdružení pro Město 

Domažlice přesto zastalo názor, že se bude řídit vůlí voličů a neuchýlilo se  

ke vzdávání mandátů ve prospěch bývalého starosty. Tento fakt hodnotí 

zastupitelé kladně.  

Z toho vyplývá, že ani v komunální politice by kandidáti neměli 

podceňovat negativní volební kampaň, která se proti nim vede. Voliči mohou 
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pasivní postup vnímat jako souhlasné stanovisko, přestože negativní kampaň 

nemusí být postavena na pravdě. Zároveň je to odrazem toho, že i v malém městě 

se mohou před volbami konat negativní kampaně a špinění jednotlivých 

kandidátů, jako je tomu ve vysoké politice.  

 

10. Po volbách v roce 2018 byli někteří zvolení členové nahrazeni. Původně 

byli do funkce zastupitele zvoleni Roman Kalous (PIRÁTI), Jan Kincler 

(PIRÁTI) a Vlastimil Kondrády (ČSSD). Víte, proč z funkce odstoupili? 

Tato otázka byla pokládána s cílem zjistit, zda došlo ve stranách  

k cílenému vzdávání mandátů ve prospěch jiných kandidátů. Většina oslovených 

zastupitelů ohledně tohoto odstupování znala pouze oficiální důvody, kterými 

byly zdravotní a rodinné problémy. Předseda domažlické pirátské strany  

Ing. Viktor Krutina mi k odstoupení dvou kandidátů z kandidátní listiny České 

pirátské strany sdělil, že v případě Romana Kalouse se jednalo o osobní rodinné 

důvody, kdy byl pan Kalous povýšen v práci a narodilo se mu dítě, takže byl tímto 

časově zaneprázdněn. Pan Kincler měl naopak nepříjemné starosti, když mu 

zkrachovaly jeho podnikatelské aktivity, aby tím nepošpiňoval jméno strany, 

raději se mandátu vzdal. Dle výše uvedeného lze říci, že v této straně nedošlo 

k cílenému odstupování ve prospěch jiných kandidátů. 

U strany ČSSD došlo k odstoupení Vlastimila Konrádyho ve prospěch  

Ing. Jitky Heřmanové. Ta mi sama potvrdila, že na pana Konrádyho měl být 

vyvíjen tlak z vedení Základní umělecké školy v Domažlicích, ve které působí,  

a které patří pod stranu Sdružení pro Město Domažlice. Pan Konrády se dle jejích 

slov raději svého mandátu vzdal, přestože v zastupitelstvu působil už několik 

volebních období před tím. Z ostatních vyjádření zastupitelů vyplývá, že na pana 

Konrádyho byl tlak i ze strany vedení ČSSD. 
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11. Po volbách v roce 2018 se strany dlouho nemohly dohodnout, koho zvolí 

starostou. Koalici vytvořily strany Sdružení pro Město Domažlice, KDU-

ČSL a ANO 2011. V takovém složení ovšem koalice disponovala pouze 10 

z 21 hlasů. Koalici nakonec podpořila Jitka Heřmanová z ČSSD, přestože 

s tím její strana nesouhlasila. Víte, proč tak učinila? 

 

Ing. Jitka Heřmanová mi sdělila, že to udělala, protože jejich strana měla 

s koalicí více společných bodů. Přestože s tím domažlické ČSSD nesouhlasilo, 

nijak závazně tento závěr nepřijalo, a Ing. Jitka Heřmanová se tak mohla sama 

rozhodnout. Česká pirátská strana ji navíc připadala nespolehlivá, neměla 

zkušenosti s politikou, a už vůbec ne s tou na komunální úrovni. To ovšem 

vyvolalo neshody v rámci strany ČSSD, kdy zejména Jan Látka, který byl druhým 

zvoleným zastupitelem ze strany ČSSD v roce 2018, zásadně nesouhlasil. 

Vyvolalo to rozepře v rámci místního ČSSD a neshody, které přetrvávají až do 

dnes. Jan Látka dle informací od ostatních zastupitelů dostal nabídku na post 

starosty ze strany České pirátské strany pro případ, že se ČSSD přidá na jejich 

stranu. I to mohlo hrát v rozhořčení Jana Látky velkou roli.  

Jak mi potvrdil starosta Domažlic, místostarosta i sama Ing. Jitka 

Heřmanová, ČSSD mělo původně jednat se Sdružením pro Město Domažlice, kdy 

se dohodly, že budou hlasovat spolu. Jan Látka poté sám, bez druhé zvolené 

zastupitelky z ČSSD, jednal s Českou pirátskou stranou, která mu nabídla místo 

starosty. Poté už Jan Látka jednat se Sdružením pro Město Domažlice nechtěl, 

přestože původně koalice s ČSSD předjednána byla.  

Ostatní zastupitelé o těchto důvodech nevěděli a nedokázali mi tak odpověď, 

proč se Ing. Jitka Heřmanová rozhodla tak, jak se nakonec rozhodla. 

 

12. Jaká témata jsou dle Vašeho názoru pro voliče v Domažlicích důležitá? 

Jako v jiných městech je pro lidi důležitá otázka bydlení, dopravy, 

zaměstnanosti, školství, dostupnosti zdravotních služeb, kulturního a sportovního 

využití. Na těchto bodech se shodli všichni oslovení zastupitelé. To se poté odráží 

i v programech jednotlivých volebních stran, které se snaží tyto body co nejvíce 

zařazovat na své programy. Programy jednotlivých stran pro volby 2018 byly 

následující. Hlavním cílem Sdružení pro Město Domažlice bylo zajištění 

územního plánu a rozvoje města, aby mohla vniknout nová lokalita pro výstavbu 
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rodinných domů. Dalšími cíli této strany byla úprava domažlických základních 

škol a vytvoření bezbariérových vstupů, vybudování nové mateřské školy, 

rekonstrukce sportovních areálů či vybudování nové strážnice pro městskou 

policii. Další oblastí, na kterou se strana chtěla zaměřit, bylo budování nových 

silnic a budování protipovodňové ochrany města výstavbou malých vodních 

nádrží. Většinu zmíněných bodů se straně opravdu podařilo zajistit, když došlo 

k vybudování nové mateřské školy, vytvoření bezbariérových vstupů do 

základních škol, došlo rovněž k rekonstrukci a výstavbě nových sportovních 

areálů (atletický tunel, vnitřní tenisové kurty, oprava plaveckého bazénu). 

Podařila se vybudovat rovněž protipovodňová ochrana města výstavbou malých 

vodních nádrží. 

Strana KDU-ČSL ve svém programu uveřejnila hlavní body, kterými byly 

výstavba nových bytů, postavení školky, rekonstrukce a výstavba nových silnic, 

zavedení bezplatného MHD, zklidnění dopravy na náměstí a další. K výstavbě 

nových bytů v Domažlicích zatím nedošlo, ale k vybudování mateřské školky ano. 

Rovněž bylo přijato opatření ke zklidnění dopravy na náměstí, kdy jedna 

z hlavních přívodových ulic na náměstí bude jednosměrná. Částečně se podařilo 

zavést také bezplatné MHD, kdy toto je bezplatné pro děti do 6 let, držitele 

průkazu ZTP, ZTP/P a osoby starší 70 let.  

Programové priority ANO 2011 pro dané komunální volby byly především 

efektivní a transparentní správa města, zajištění bezpečnosti ve městě rozšířením 

městské policie a zastavení privatizace bytového fondu města. Bohužel k rozšíření 

městské policie nedošlo, naopak z důvodu nedostatku strážníků byly omezeny 

noční služby během pracovních dnů. V současné době došlo k zastavení 

privatizace bytového fondu, kdy tato začala v roce 1998 a z celkového počtu 1611 

bytů jich bylo 783 určeno k prodeji. Aktuálně má město ve vlastnictví 940 bytů, 

ale uvažuje se o jejich další privatizaci. 

Hlavními cíli České pirátské strany, která ve volbách získala druhý největší 

počet mandátů, bylo zavedení transparentního účetnictví města, zajištění 

bezpečnější cyklo-dopravy ve městě a vytvoření nových volnočasových prvků 

blízko centra. Bohužel nedošlo k naplnění žádných z uvedených bodů. Tato strana 

si rovněž kladla za cíl zamezit střetů zájmů a kumulování funkcí. Tímto směrem 

se chce domažlická pirátská strana ubírat i nadále, jak mi potvrdil její předseda 
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Ing. Viktor Krutina. Cílem strany tak i pro další volební období zůstává zamezení 

kumulaci funkce zastupitele s vedoucí funkcí organizace zřizované, provozované 

či dotované městem.  

 

13. Podle jakých kritérií dle Vašeho názoru voliči v Domažlicích volí (podle 

osobností, programových priorit, ideologie)? 

Rovněž zde panovala naprostá shoda v odpovědích, když se všichni 

zastupitelé jednoznačně shodli na tom, že voliči v Domažlicích volí podle 

osobností. Toto kritérium hraje největší roli, až poté se lidé zaměřují  

na programové priority. Tento jev je celkově spjatý s menšími městy a obcemi, 

kdy se lidé mezi sebou znají.  

 

14. Podle jakých kritérií jsou vytvářeny koalice v Domažlicích (osobní 

sympatie, politická blízkost)? 

Dle oslovených zastupitelů jsou koalice tvořeny rovněž na základě 

osobních sympatií, programová blízkost nehraje takovou roli. Je to dáno zejména 

tím, že nově vzniklé koalice tvoří koaliční program, kde se poté mohou body 

jednotlivých stran spojit a upravit podle potřeby. 

 

15. Proč myslíte, že lidé v Domažlicích preferují lokální stranu před 

celostátními stranami? 

Přestože Sdružení pro Město Domažlice je sdružení nezávislých 

kandidátů, jejich dva hlavní kandidáti byli navrženi stranou Starostové a nezávislí. 

Není to tedy zcela nezávislá strana, jak se na první pohled může zdát. Přesto to 

mnoho voličů v Domažlicích neví a považuje ji za nezávislou lokální stranu.  

Obecně jsou nezávislé lokální strany ze strany voličů v komunálních 

volbách vnímány kladně, jak potvrzují i oslovení zastupitelé. Je to způsobeno tím, 

že nejsou politicky svázáni a jde jim především o prospěch města. Nezáleží jim na 

vysoké politice, nezáleží jim na kariérách. Zároveň se tyto strany zajímají pouze  

o dané území a s tím spojenými problémy.  
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16.1 Shrnutí rozhovorů s jednotlivými zastupiteli 

Ačkoliv jsou oslovení zastupitelé z různých volebních stran, v mnoha 

bodech se shodují, a to zejména na tom, že v malých městech a obcích hrají 

velkou roli osobní sympatie a to, že se každý s každým zná. Pro většinu 

zastupitelů jsou Domažlice rodným městem, nebo zde vyrůstají od raného mládí. 

To napomáhá rozvoji tzv. sousedského efektu, jehož vliv se mi potvrdil  

z i z odpovědí jednotlivých zastupitelů. Sousedský efekt je právě v komunálních 

volbách velmi silný a ještě silnější je v menších obcích. V Domažlicích, přestože 

jsou město s téměř 11 tisíci obyvatel, se lidé osobně znají, a to i jmény či dokonce 

charakterově, což přispívá při volbě jednotlivých kandidátů. Lidé raději volí 

někoho, koho znají, o kom vědí, jaký je, než osobu, kterou znají pouze jako jméno 

na kandidátní listině.  

Z rozhovorů rovněž vyplývá, že lidé volí raději lokální strany, které 

zaměřují svoji pozornost pouze na dané město, než ty, které se angažují rovněž 

v celostátní politice. To může být způsobeno zejména tím, že lidé mají s vysokou 

politikou spojené různé kauzy, neshodují se s jejich programy či stranickou 

ideologií. Proto lidé v komunálních volbách raději volí lokální strany, přestože 

některé celostátní strany nechávají aktérům na komunální úrovni volnost  

ve vedení místní komunální politiky.  
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17. Rozhovor s domažlickým novinářem 

Přestože rozhovory se zastupiteli přinesly mnoho informací o dění kolem 

domažlických komunálních voleb, rozhodla jsem se oslovit ještě místního 

novináře, pana Josefa Babora, abych získala pohled na komunální politiku  

a komunální volby i od nezávislé strany, která není součástí předvolebních 

vyjednávání a dalšího dění kolem voleb, a má vnější pohled na celou situaci. 

Pan Josef Babor se angažuje v oblasti komunálních voleb tím způsobem, 

že je mu svěřena místním tiskem – Domažlickým deníkem – aby sestavoval 

články ohledně těchto voleb. Jeho články posloužily jako podklad k této práci, 

kdy jsem mnoho informací získala právě z jeho článků.  

 

Vyhodnocení jednotlivých otázek: 

1. Kterou kandidátní listinu jste považoval ve volbách v roce 2014 a 2018 za 

nejsilnější? 

V obou volbách považoval pan Babor nejsilnější kandidátní listinu 

Sdružení pro Město Domažlice. Tyto kandidátní listiny považovali za 

nejsilnější rovněž oslovení zastupitelé. 

 

2. Jak byste zhodnotil předvolební kampaně jednotlivých stran? 

Pan Babor hodnotí předvolební kampaně jednotlivých stran jako klidné, 

kdy se nejedlo ani v jednom roce o vyhrocené předvolební kampaně, a to 

přestože byla v roce 2018 vedena negativní kampaň proti tehdejšímu 

starostovi města Domažlice, Ing. Miroslavovi Machovi. Zároveň uvedl,  

že před volbami v roce 2018 začaly strany více využívat pro svoje předvolební 

kampaně sociální sítě, a to zejména facebook. 

 

3. Jak byste zhodnotil volební účast v Domažlicích? 

Na tuto otázku mi pan Babor odpověděl, že volební účast v komunálních 

volbách je srovnatelná s celostátním průměrem, což hodnotí kladně.   
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4. Proč myslíte, že ve volbách v roce 2018 již nebyl vůbec zvolen bývalý 

starosta města Domažlice Ing. Miroslav Mach, který vykonával funkci 

starosty 12 let.Zvolen nebyl, a to přestože byl na prvním místě kandidátní 

listiny Sdružení pro Město Domažlice. 

Tento výsledek vnímal pan Babor velmi překvapivě, kdy odpověděl, že 

rovněž velká část voličů, ani kandidátů toto vůbec nepředpokládala. Jeho 

názor, proč Ing. Miroslav Mach již nebyl zvolen byl, že Sdružení pro Město 

Domažlice měla velmi silnou kandidátní listinu, která čítala mnoho známých 

osobností (učitelé, ředitele škol, kulturního střediska,..), kteří se těšili větší 

oblibě než bývalý starosta, což se odrazilo i ve výsledku komunálních voleb. 

 

5. Jaká témata jsou pro voliče v Domažlicích důležitá? 

Podle názoru jsou pro domažlické voliče důležitá tato témata: doprava, 

parkování, bydlení, nové prodejny obchodních řetězců. Poslední bod má 

souvislost se současným děním v Domažlicích, kdy se projednává vybudování 

nové prodejny obchodního řetězce Lidl. Vybudování této prodejny dělí 

domažlické občany na dva tábory, kdy jeden je pro vybudování a druhý proti. 

Tento bod žádný ze zastupitelů, jako důležité téma, neuvedl, přestože se 

o něm v Domažlicích hojně hovoří. 

 

6. Podle jakých kritérií dle Vašeho názoru voliči v Domažlicích volí (podle 

osobností, programových priorit, ideologie)? 

Rovněž pan Babor, stejně jako oslovení zastupitelé, shledává osobní 

sympatie jako nejsilnější kritérium, podle kterého lidí v Domažlicích volí.  

 

7. Podle jakých kritérií jsou vytvářeny koalice v Domažlicích (osobní 

sympatie, politická blízkost)? 

Ani zde se místní novinář nevymyká mínění oslovených novinářů, když 

dle jeho názoru hrají největší roli osobní sympatie. 

 

8. Proč myslíte, že lidé v Domažlicích preferují lokální stranu před 

celostátními stranami? 

Odpověď pana Babora na tuto otázku potvrzuje, že Domažlice jsou město, 

kde se všichni lidé znají a volí podle toho, v kom mají největší důvěru.  

Znají je z jejich práce, působení ve spolcích, z veřejných aktivit. Dle jeho 
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názoru mají největší vliv na volbu právě osobnostní kvality, přitom dle jeho 

názoru nezáleží, z jaké strany daný kandidát je.  

 

17. 1 Shrnutí rozhovoru s místním novinářem 

Z rozhovoru s panem Baborem vyplývá a potvrzuje se mínění zastupitelů, 

že voliči v Domažlicích volí na základě osobností a jejich sympatií. Zároveň 

z rozhovoru vyplývá, že v Domažlicích se opravdu všichni občané znají a proto až 

tolik nezáleží, za kterou stranu kandidáti kandidují, jsou rozhodné osobnostní 

kvality. V tomto se trochu rozchází s názory oslovených zastupitelů, když ty 

vnímají jejich sepjetí s celostátní stranou mnohdy jako nevýhodu, neboť se 

nemohou odpoutat od jejich stranické ideologie a celostátních projevů.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce, jejímž tématem byly komunální volby se 

zaměřením na město Domažlice, bylo vymezit základní atributy komunálních 

voleb v České republice, jejich principy a přinést ucelený pohled na tuto 

problematiku z hlediska současné právní úpravy. Pro ověření teoretických základů 

byla do práce zařazena rovněž praktická část, jejímž cílem bylo ověřit fungování 

právní úpravy v komunálních volbách ve městě Domažlice. 

Hned v úvodu, při seznamování se s tématem, bylo zjištěno, že existuje 

poměrně malé množství ucelené literatury, ze které je možné čerpat informace 

ohledně komunálních voleb v České republice. Po přistoupení k praktické části se 

rovněž ukázalo, že získat některé záznamy z komunálních voleb bude velmi 

složité. Ohledně tohoto mi velmi pomohla Jana Kouříková z Městského úřadu 

v Domažlicích, která mi velmi ochotně vytáhla z archivu dokumenty týkající se 

komunálních voleb z let 2014 a 2018, a to zejména kandidátní listiny jednotlivých 

stran, oznámení starosty o volebních okrscích a volebních místnostech pro 

jednotlivé volby a informace o registračním úřadě. Zároveň bylo mnoho informací 

získáno z novinových článků místního tisku, které psal novinář Josef Babor,  

a který mi následně poskytl rozhovor pro diplomovou práci. 

Práce je členěna na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část nastiňuje aktuální právní úpravu komunálních voleb. Praktická 

část je věnována městu Domažlice, kde jsou nejprve zanalyzovány komunální 

volby z let 2014 a 2018, a poté jejich komparace. Praktická část poté ověřila 

některé teoretické závěry, kdy zejména bylo zjištěno, že komunální volby 

ovlivňuje sousedský efekt, a že jsou upřednostňovány lokální strany před stranami 

celostátními, zejména z toho důvodu, že lokální strany zaměřují svoji pozornost 

pouze na území své obce, a zároveň nejsou spojeny s celostátní politikou  

a ideologií celostátních stran. Přestože v Domažlicích působí strana Sdružení pro 

Město Domažlice, která se i voličům jeví jako sdružení nezávislých kandidátů, 

není tomu tak. Jedná se sice o sdružení nezávislých kandidátů, ale jejich dva 

hlavní kandidáti byli ve volbách navrženi celostátní stranou Starostové  

a nezávislí, což pro Sdružení pro Město Domažlice znamenalo, že nemuselo 

ke kandidátní listině přikládat petici s podpisy voličů. Právě shánění podpisů 

voličů může pro lokální strany působit velké obtíže. 
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Při sepisování této práce bylo zároveň zjištěno, že toto téma je velmi 

obsáhlé a široké, a ani autoři zabývající se touto problematikou nejsou schopni 

sepsat ucelenou knihu ohledně tohoto tématu.  
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Resumé 

 The topic of my Master´ degree thesis are the elections to municipal 

councils in the Czech republic. The elections to municipal councils are really 

important because the decisions made by these councils have the biggest impact 

on the lives of people in the town.  

 The aim of this diploma thesis, the topic of which was municipal 

elections with a focus on the city of Domažlice, was to define the basic attributes 

of municipal elections in the Czech Republic, their principles and bring  

a comprehensive view of this issue in terms of current legislation. To verify  

the theoretical foundations, a practical part was also included in the work, the aim 

of which was to verify the functioning of the legal regulation in the municipal 

elections in the town of Domažlice. 

 The work is divided into two main parts, namely the theoretical and 

practical part. The theoretical part shows the current legislation of municipal 

elections.  

 The practical part describes the town of Domažlice, where the elections 

from 2014 and 2018 are first analyzed and then their comparison. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Rozhovor se zastupitelem 

1. Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva města Domažlice? Jak dlouho 

již funkci zastupitele vykonáváte? 

2. Vytvářel jste pro sebe předvolební kampaň? Případně jakou formou? 

3. Proč jste si pro svoji kandidaturu vybral Vaší stranu? 

4. Kterou kandidátní listinu jste považoval ve volbách v roce 2014 a 2018  

za nejsilnější? 

5. Daří se Vám v rámci zastupitelstva prosazovat vlastní názory? 

6. Je výkon funkce zastupitele ve městě Domažlice časově náročný?  

7. V tomto roce se uskuteční nové volby do zastupitelstva obce Domažlice, budete 

opět kandidovat? 

8. Jak byste zhodnotil volební účast v Domažlicích?  

9. Proč myslíte, že ve volbách v roce 2018 již nebyl vůbec zvolen bývalý starosta 

města Domažlice Miroslav Mach, který vykonával funkci starosty 12 let. Zvolen 

nebyl, a to přestože byl na prvním místě kandidátní listiny Sdružení pro Město 

Domažlice.  

10. Po volbách v roce 2018 byli někteří zvolení členové nahrazeni. Původně byli 

do funkce zastupitele zvoleni Roman Kalous (PIRÁTI), Jan Kincler (PIRÁTI)  

a Vlastimil Kondrády (ČSSD). Víte, proč z funkce odstoupili? 

11. Po volbách v roce 2018 se strany dlouho nemohly dohodnout, koho zvolí 

starostou. Koalici vytvořily strany Sdružení pro Město Domažlice, KDU-ČSL a 

ANO 2011. V takovém složení ovšem koalice disponovala pouze 10 z 21 hlasů. 

Koalici nakonec podpořila Jitka Heřmanová z ČSSD, přestože s tím její strana 

nesouhlasila. Víte, proč tak učinila? 

12. Jaká témata jsou dle Vašeho názoru pro voliče v Domažlicích důležitá? 

13. Podle jakých kritérií dle Vašeho názoru voliči v Domažlicích volí (podle 

osobností, programových priorit, ideologie)? 



 
 

14. Podle jakých kritérií jsou vytvářeny koalice v Domažlicích (osobní sympatie, 

politická blízkost)? 

15. Proč myslíte, že lidé v Domažlicích preferují lokální stranu před celostátními 

stranami? 

 

Příloha č. 2 – Rozhovor s novinářem 

1. Kterou kandidátní listinu jste považoval ve volbách v roce 2014 a 2018  

za nejsilnější? 

2. Jak byste zhodnotil předvolební kampaně jednotlivých stran? 

3. Jak byste zhodnotil volební účast v Domažlicích? 

4. Proč myslíte, že ve volbách v roce 2018 již nebyl vůbec zvolen bývalý starosta 

města Domažlice Ing. Miroslav Mach, který vykonával funkci starosty 12 let. 

Zvolen nebyl, a to přestože byl na prvním místě kandidátní listiny Sdružení pro 

Město Domažlice. 

5. Jaká témata jsou pro voliče v Domažlicích důležitá? 

6. Podle jakých kritérií dle Vašeho názoru voliči v Domažlicích volí (podle 

osobností, programových priorit, ideologie)? 

7. Podle jakých kritérií jsou vytvářeny koalice v Domažlicích (osobní sympatie, 

politická blízkost)? 

8. Proč myslíte, že lidé v Domažlicích preferují lokální stranu před celostátními 

stranami? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků z roku 

2014 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 



 
 

Příloha č. 4 – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků z roku 

2018 

 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 



 
 

Příloha č. 4 – Hlasovací lístek pro komunální volby v roce 2014 

Část 1. (přední strana) 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Část 2. (přední strana) 

Zdroj: Vlastní fotografie 

  



 
 

Část 3. (zadní strana) 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 5 – Hlasovací lístek pro komunální volby v roce 2018 

Část 1. (přední strana) 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

 

 

 

 

 



 
 

Část 2. (přední strana) 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Část 3. (zadní strana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 


