
Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

§ 7

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

a) volit a být volen do zastupitelstva hlavního města Prahy za podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem, 3)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“.

§ 48

(1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy se skládá z členů zastupitelstva hlavního města Prahy. 
Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy činí 55 až 70 členů.

(2) Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy na příští volební období stanoví 
zastupitelstvo hlavního města Prahy nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v 
obcích. Pokud nebyl počet členů zastupitelstva určen v této lhůtě, volí se počet členů 
zastupitelstva hlavního města Prahy podle dolní hranice rozpětí uvedeného v odstavci 1.

(3) Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy, který má být zvolen, se oznámí na úřední 
desce11a) Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.

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

§ 49

Podmínky vzniku a zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy upravuje 
zvláštní právní předpis 3)2b)

§ 123

Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy se konají podle zákona upravujícího volby 
do zastupitelstev krajů 2b) a volby do zastupitelstev městských částí podle zákona upravujícího 
volby do zastupitelstev v obcích. 3)“
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Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

§ 1

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

§ 3

(3) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve všech krajích v tytéž dny, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy se konají v tytéž dny, jako volby 
do zastupitelstev obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 6

Volebními orgány podle tohoto zákona jsou 
a) Státní volební komise,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Český statistický úřad,
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“).

§ 64

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Poslanecké 
sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky anebo s volbami do zastupitelstev v obcích, 
plní okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona i úkoly okrskových volebních komisí pro 
tyto další volby. V hlavním městě Praze se okrskové volební komise zřizují podle zvláštních 
zákonů.27)
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Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

§ 3

(2) Volby do zastupitelstev obcí se konají ve 2 dnech ve všech obcích, městech, městech se 
zvláštním postavením,3) hlavním městě Praze, městských obvodech a městských částech, pokud 
tento zákon nestanoví jinak (§ 54 a 58).

§ 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 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, dosáhl věku nejméně 18 let, je v 
den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze 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.

(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 
Prahy 6) má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto 
městském obvodu nebo městské části.

§ 25
Hlasovací lístky

(2) V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů 
zastupitelstva, který má být zvolen. Jsou-li vytvořeny volební obvody, uvede se v záhlaví 
hlasovacího lístku též označení volebního obvodu a počet členů zastupitelstva, který má být v 
daném obvodu zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem příslušné obce téže barvy, které 
musí být na všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do 
zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do Zastupitelstva hlavního města Prahy jsou 
označeny na levém okraji svislým barevným pruhem.
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§ 27
Volební obvody

(2) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech může být městská část 
nebo městský obvod součástí pouze jednoho volebního obvodu.

§ 34
Způsob hlasování

(5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič vloží do úřední obálky, kterou 
obdržel od okrskové volební komise. V územně členěných statutárních městech a v hlavním městě 
Praze volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města 
nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva 
městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

(5) 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.

§ 40
Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise sečte hlasy pro 
jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je 
dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti podle odstavce 5. Hlasuje-li se v okrsku do 
zastupitelstva města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do zastupitelstva 
městského obvodu nebo městské části, hlasovací lístky se před sčítáním rozdělí podle jednotlivých 
druhů zastupitelstev, a poté se sčítají zvlášť.

§ 48
Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu

(1) Úřad městské části v hlavním městě Praze a úřad městského obvodu nebo městské části ve 
městech Brně, Ostravě a Plzni 
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při 
přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování, přebíraných od okrskových 
volebních komisí ve svém územním obvodu,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a 
pracovních sil pro vstup výsledku hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování 
na tomto pracovišti.

(2) Okrsková volební komise vyhotoví zápis o hlasování ve volebním okrsku (§ 42) zvlášť pro 
volby do zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí a zvlášť pro volby do 
zastupitelstev územně členěných statutárních měst nebo pro volby do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy.

(3) Při předání stejnopisu zápisu vyhotoveného podle § 42 týkajícího se voleb do 
zastupitelstva městského obvodu nebo městské části a voleb do zastupitelstva územně členěného 
statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy postupuje okrsková volební komise 
podle § 43 odst. 1.
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§ 55
Vznik a zánik mandátu

(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
(2) Mandát zaniká 

a) odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou,
b) dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo 
starosta městské části obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát; dnem, 
kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta 
městské části podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět,
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,
c) úmrtím člena zastupitelstva obce,
d) dnem voleb do zastupitelstva obce,
e) dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci.28)

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 2 zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li 
to příslušné zastupitelstvo, z důvodů 
a) pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k 
nepodmíněnému trestu odnětí svobody,
b) že člen zastupitelstva obce přestal být volitelný (§ 5),
c) neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2.

(4) Nevysloví-li zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zánik mandátu podle odstavce 3, 
ředitel krajského úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 
nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát 
člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu.

(5) Úkoly ředitele krajského úřadu podle odstavce 4 plní u Zastupitelstva hlavního města 
Prahy ministr vnitra.

(6) V případě neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2, 4 a 5, která nastane dnem zvolení 
členem zastupitelstva obce, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím 
zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva obce, aby do 3 dnů po ustavujícím 
zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva 
obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi nebo primátorovi 
doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo obce podle 
odstavců 3 a 4.

(7) Usnesení zastupitelstva obce podle odstavce 3 nebo rozhodnutí ředitele krajského úřadu 
podle odstavce 4 anebo rozhodnutí ministra vnitra se neprodleně zašle tomu, kdo je proti takovému 
usnesení nebo rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu podle § 59 odst. 3. Současně se 
toto usnesení nebo rozhodnutí vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu. Za doručené se 
usnesení nebo rozhodnutí považuje sedmým dnem ode dne vyvěšení.

(8) Mandát člena zastupitelstva obce podle odstavců 3 a 4 zaniká dnem, kdy marně uplynula 
lhůta pro podání návrhu soudu podle § 59 odst. 3, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým 
nebylo usnesení nebo rozhodnutí podle odstavce 7 zrušeno.

§ 56
Nastupování náhradníků

(2) Takto nastoupenému členu zastupitelstva obce předá rada obce, města, městské části nebo 
městského obvodu anebo rada hlavního města Prahy, a není-li zřízena, zastupitelstvo obce do 15 
dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce a kterým 
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dnem se jím stal. V případě neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 postupuje zastupitelstvo obce na 
nejbližším zasedání podle § 55 odst. 6 obdobně.

§ 58
Nové volby

(4) Nastane-li důvod pro konání nových voleb podle odstavce 1, zašle prostřednictvím 
krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Obdobně postupuje primátor 
hlavního města Prahy, který zasílá návrh Ministerstvu vnitra. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 
30 dnů po obdržení návrhu podle věty první.

§ 68

(1) Neplní-li zastupitelstvo obce nebo starosta úkoly stanovené tímto zákonem anebo není-li 
zastupitelstvo obce nebo starosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po 
stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. Ministr vnitra zajistí splnění úkolů tímto zákonem 
stanovených v hlavním městě Praze, kde není zastupitelstvo nebo primátor anebo kde zastupitelstvo 
nebo primátor tyto úkoly neplní. Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu a ministr vnitra 
postavení volebního orgánu.

(2) Úkoly ředitele krajského úřadu a ministra vnitra stanovené tímto zákonem plní v době jeho 
nepřítomnosti jeho zástupce.

§ 72

Dojde-li ke změně území hlavního města Prahy v době po vyhlášení voleb do zastupitelstev 
obcí, probíhají tyto volby do zastupitelstev městských částí na území hlavního města Prahy podle 
stavu území ke dni vyhlášení voleb.
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