
Platné znění s vyznačením změn 

 

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

 

§ 4 

 

Právo volit 

 

(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan 

obce4) za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, 

a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 16 let, je v den 

voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu,5) a státní 

občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je 

držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je 

přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 16 let 

a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která 

byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského 

obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen "územně členěné statutární 

město") anebo městské části hlavního města Prahy6) má právo volit ten volič, který je v den 

voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části. 

 

(2) Překážkami výkonu volebního práva jsou 

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva7), 

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,8) nebo 

d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. 

 

§ 5 

 

Právo být volen 

 

(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, který alespoň v den voleb, 

a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a u kterého 

není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupitelstva 

městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části 

hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, který alespoň v den voleb, a konají-li se 

volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a u kterého není překážka 

ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto 

městském obvodu nebo městské části přihlášen k pobytu. 

 

§ 17 

 

(1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní 

občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 

vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu 

v obci na území České republiky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 

odst. 1, a 

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 16 let, 

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=161033)



2 

 

c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise 

vytvořena. 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 

§ 16  

 

(1) Občanem obce je fyzická osoba, která 

a) je státním občanem České republiky, a 

b) je v obci hlášena k trvalému pobytu. 6) 

 

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 16 let, má právo 

a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem, 7) 

b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, 8) 

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska 

k projednávaným věcem, 

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, 

a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, 

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do 

usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva 

obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy, 

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo 

zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána 

na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 

90 dnů, 

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, 

nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. 

 

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 

18 16 let a vlastní na území obce nemovitost. 

 

§ 16a 

 

Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo být volen do zastupitelstva obce za 

podmínek stanovených zvláštním zákonem. 

 

§ 17 

 

Oprávnění uvedená v § 16 má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 16 let, je cizím státním 

občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

§ 17a 

 

Oprávnění uvedená v § 16a má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním 

občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

 

 

Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 
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§ 7  

 

Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 16 let, má právo 

 

a) volit a být volen do zastupitelstva hlavního města Prahy za podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem, 3) 

b) hlasovat v místním referendu 4) konaném na celém území hlavního města Prahy, jehož 

předmětem jsou záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy, za 

podmínek stanovených zákonem, 

c) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou hlavního města 

Prahy nebo zastupitelstvem hlavního města Prahy; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 

občanů hlavního města Prahy, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, 

d) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy v souladu s jednacím řádem svá 

stanoviska, 

e) nahlížet do rozpočtu hlavního města Prahy a do závěrečného účtu hlavního města Prahy za 

uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, 

do usnesení rady hlavního města Prahy, výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a komisí 

rady hlavního města Prahy a pořizovat si z nich výpisy, 

f) podávat orgánům hlavního města Prahy návrhy, připomínky a podněty; podání orgány 

hlavního města Prahy vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, 

g) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy a k závěrečnému účtu hlavního města 

Prahy za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva hlavního města Prahy. 

 

§ 7a 

 

Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo být volen do 

zastupitelstva hlavního města Prahy za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem. 

 

§ 8 

 

Občan městské části, který dosáhl věku 18 16 let, má právo 

 

a) volit a být volen do zastupitelstva městské části za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem, 3) 

b) hlasovat v místním referendu, 4) jehož předmětem jsou záležitosti spadající do samostatné 

působnosti městské části, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, 

c) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou městské části 

nebo zastupitelstvem městské části; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, 

musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, 

d) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva městské části v souladu s jednacím řádem svá 

stanoviska, 

e) nahlížet do rozpočtu městské části a do závěrečného účtu městské části za uplynulý 

kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva městské části, do usnesení rady 

městské části, výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části a pořizovat si 

s nich výpisy, 

f) podávat orgánům městské části návrhy, připomínky a podněty; podání orgány městské části 

vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, 
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g) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za 

uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva městské části. 

 

§ 8a 

 

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo být volen do zastupitelstva 

městské části za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 

 

§ 9 

 

(1) Oprávnění uvedená v § 7 a 8 má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 16 let, je cizím 

státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v hlavním městě Praze nebo městské části, 

stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

 

(2) Oprávnění uvedená v § 7 písm. c) až g) a v § 8 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která 

dosáhla věku 18 16 let a vlastní na území hlavního města Prahy nebo městské části nemovitost. 

 

§ 9a 

 

Oprávnění uvedená v § 7a a 8a má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím 

státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v hlavním městě Praze nebo městské 

části, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena. 
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