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Seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a poskytnutí adres zmocněnců volebních stran 
 
Ve smyslu ust. § 12 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o volbách“), Vám předáváme seznam volebních stran, jejichž kandidátní listiny byly 

Krajským úřadem Kraje Vysočina zaregistrovány pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky ve volebním kraji, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. 10. 2021, a dále adresy 

zmocněnců těchto volebních stran: 

 

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL – Hana Pieterová, Muchova 3466, 580 01 Havlíčkův Brod 
  
Aliance pro budoucnost – Mgr. Jiří Bílek, Za Oskolí 548/20B, 767 01 Kroměříž – datová 
schránka  - qhvn9a4 
 
ANO 2011 – Ivan Končický, Babická 2329/2, 149 00 Praha 4 – Chodov 
 
Česká strana sociálně demokratická – Hana Andělová, ČSSD, Vrchlického 12, 586 01  
Jihlava 
 
Hnutí Prameny – Markéta Rožnovjáková, U Mincovny 80/2, 586 01  Jihlava 
 
Komunistická strana Čech a Moravy – Josef Číž, Havlíčkova 1031, 675 51  Jaroměřice 
nad Rokytnou 
 
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) – Marie Holubová, 
582 91 Pohleď 20 
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Moravané – Renata Nyklová, Slovenská 152, 685 01  Bučovice 
 
Moravské zemské hnutí – Hana Chňoupková, 675 22  Mastník 56  
 
Otevřeme Česko normálnímu životu – Tereza Vacková, Palackého 224, 588 13  Polná 
 
PIRÁTI a STAROSTOVÉ (koalice - Česká pirátská strana a STAROSTOVÉ A 
NEZÁVISLÍ) – Ondřej Tůma, Vídeňská 230/11a, 639 00 Brno  
 
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty – Boleslav Komárek, Hliniště 27, 692 01 
Mikulov  
 
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09  (koalice - Občanská demokratická strana, KDU-ČSL 
a TOP 09) – Mgr. Jan Kočí, Jankovcova 1587/8a, 170 00 Praha 7 – Holešovice– datová 
schránka – muzuhxc 
 
Strana zelených – Mgr. Petra Vaníčková, Modlíkov 40, 582 22  Přibyslav 
 
Svoboda a přímá demokracie (SPD) – Bc. Pavel Smetana, Rejskova 3002/25, 796 01  
Prostějov – datová schránka pzaz2pd 
 
Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) – Monika Hloušková, 
Markova 2926/21, 700 30  Ostrava – Zábřeh, datová schránka v668swc 
 
Trikolora Svobodní Soukromníci – Jitka Linková, Soběslavská 2314/15, 130 00  Praha 
3, datová schránka – 6icf5we 
 
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou 
politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. 
Jdeme jinou cestou – najdete ji na webu www.urza.cz – Tereza Urzová, Košířské 
náměstí 520/1, 150 00 Praha 5, datová schránka jgd9vn8 
 
VOLNÝ blok – Anna Ferencová, Židovská 23b, 586 01 Jihlava 
 
 

Upozorňujeme Vás, že povinností starostů obcí, která je stanovena v ust. § 14c odst. 1 písm. f) 

zákona o volbách, je poskytnout každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž 

kandidátní listina byla pro volby zaregistrována (dále jen „volební strany“) ve volebním kraji, 

informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede 

dnem voleb, tj. nejpozději do úterý 24. 8. 2021. Ve smyslu výše uvedeného informaci o počtu 

a sídlech volebních okrsků zveřejněte na úřední desce obecního úřadu. 

Shora uvedené volební strany, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mohou ve smyslu ust. § 14e odst. 3 zákona o volbách 

delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. do středy 8. 9. 2021 do 16 hod. jednoho 

člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Upozorňujeme, že v případě koalice 

http://www.svycarska-demokracie.cz/
http://www.urza.cz/
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(PIRÁTI a STAROSTOVÉ; SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09)  je tato oprávněna delegovat 

pouze jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise, byť je tvořena více 

politickými stranami či hnutími.  

 
Dne 8. 9. 2021 do 16 hod. musí mít starosta obce seznam delegovaných členů v ruce (popř. 
v datové schránce). Nestačí, že zásilka byla v poslední den lhůty podána k poštovní přepravě.  

Seznam delegovaných členů a náhradníků je možno starostovi obce doručit: 
- osobně v listinné podobě, o osobním doručení je třeba sepsat úřední záznam nebo potvrdit 

převzetí, 
- zasláním v listinné podobě,  
- v elektronické podobě (datovou schránkou, e-mailem opatřeným uznávaným 

elektronickým podpisem).  

Členem okrskové volební komise může být pouze státní občan České republiky.  

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, 
popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo 
koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a 
která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat 
telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě 
náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci 
zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam 
podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení 
delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena. 
Pokud by některý z povinně uváděných údajů chyběl, vyzve starosta obce zmocněnce volební 
strany nebo jím pověřenou osobu k jeho doplnění. Doplnit údaje je však nutné nejpozději do 
nejzazšího termínu pro delegaci, tzn. do dne 8. 9. 2021 do 16 hod. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. David Marek 
vedoucí oddělení ostatních správních činností  
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