
ZÁKON
ze dne ……………. 2014

kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. I

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona                              
č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona     
č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona                 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona  
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona  
č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona    
č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona   
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 písm. a) včetně poznámek pod čarou č. 2b) 3) zní:

„a) volit a být volen do zastupitelstva hlavního města Prahy za podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem, 2b)

_______________________
2b) Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů.“.

2. § 48 zní:
„§48

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se skládá z členů zastupitelstva hlavního města Prahy. 
Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy činí 65 členů.“.

3. § 49 zní:
„§ 49

Podmínky vzniku a zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy upravuje 
zvláštní právní předpis.2b)“.
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4. § 123 zní:

„§ 123

Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy se konají podle zákona upravujícího volby do 
zastupitelstev krajů2b) a volby do zastupitelstev městských částí podle zákona upravujícího volby do 
zastupitelstev v obcích.3)“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. II

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,             
a zákona č. 320/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 zní:

„(1) Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů a zastupitelstvo hlavního města Prahy 
(dále jen „zastupitelstva krajů“)1)“.

2. V § 3 odst. 3 se na konci doplňuje věta: 

„Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy se konají v tytéž dny, jako volby do 
zastupitelstev obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak.“,

3. V § 6 písm. d) až i) znějí:

„d) krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“),
e) pověřený obecní úřad, 9) v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad 

městské části nebo městského obvodu (dále jen „pověřený obecní úřad“),
f) obecní úřad, městský úřad, úřad města, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava, 

Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“),
g) starosta obce, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v hlavním městě 

Praze a v územně členěných statutárních městech starosta městské části nebo městského obvodu 
(dále jen „starosta“),

h) okrsková volební komise,
i) ředitel krajského úřadu, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „ředitel krajského 

úřadu“).“.

4. V § 64 se poslední věta vypouští.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. III

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 283/2005 Sb., a zákona č. 320/2009 Sb., 
se mění takto:

1. V § 3 v odst. 2 se vypouštějí slova „hlavním městě Praze,“.

2. V § 4 odst. 1 zní: 

„(1) Právo volit do zastupitelstva obce nebo města má občan obce 4) 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 let, je v den voleb v této obci nebo městě 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, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci nebo městě přihlášen 
k trvalému pobytu 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 trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.“.

3. V § 25 v odst. 2 se vypouštějí tato slova „a do Zastupitelstva hlavního města Prahy“.

4. V § 27 v odst. 2 se vypouštějí slova „hlavním městě Praze a v“.

5. V § 34 v odst. 5 druhá věta zní: 

„V územně členěných statutárních městech volič vloží hlasovací lístek pro volby do 
zastupitelstva územně členěného statutárního města a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.“.

6. V 40 odst. 4 se vypouštějí slova „nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy“.

7. V § 48 nadpis zní: „Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města“.

8. V § 48 v odst. 2 se vypouštějí slova „nebo pro volby do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy“.

9. V § 48 v odst. 3 se vypouštějí slova „nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy“.
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10. V § 55 odst. 2 písm. b) zní: 

„b) dnem, kdy starosta nebo primátor nebo starosta městské části obdrží písemnou rezignaci 
člena zastupitelstva obce na jeho mandát; dnem, kdy starosta nebo primátor nebo starosta městské 
části podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět“.

11. V § 55 se odst. 5 vypouští. Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odst. 5 až 7.

12. V § 56 v odst. 2 se vypouštějí slova „anebo rada hlavního města Prahy“.

13. V § 58 v odst. 4 se druhá věta vypouští.

14. V § 68 v odst. 1 se druhá věta vypouští a ve třetí větě se vypouštějí slova „a ministr vnitra“.

15. V § 72 se za slova „tyto volby“ doplňují slova „do zastupitelstev městských částí“.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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