
N á v r h 

Z Á K O N  

ze dne ………….... 2014, 

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

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

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

znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna obecního zřízení 

Čl. I 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., 

zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona 

č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 

Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 

č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 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., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 

č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 

80/2011 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto: 

1. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „zastupitelstva obce“ vkládají slova „a volit a být 

volen starostou obce v obcích, v nichž je starosta obce volen přímo (dále jen „přímo 

volený starosta“), a hlasovat o odvolání přímo voleného starosty“. 

 

2. V § 16 odst. 2 poznámky pod čarou č. 7 a 8 znějí: 

„
7)

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8)
 Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.“. 
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3. § 60 zní: 

„§ 60 

Volby do zastupitelstva obce, volbu přímo voleného starosty a jeho odvolání a 

místní referendum upravují zvláštní zákony.
 7),8)

“. 

 

4. V § 75 odstavec 5 zní: 

„(5) Pokud dosavadní starosta vykonává pravomoci podle § 107 nebo § 108c 

odst. 3 věty druhé, náleží mu odměna v dosavadní výši. Pokud dosavadní místostarosta 

vykonává pravomoci podle § 107 nebo § 108d odst. 4, náleží mu odměna v dosavadní 

výši.“. 

 

5. V § 75 odst. 6 se za slova „pravomoc podle § 107“ vkládají slova „nebo § 108c odst. 3“ 

a na konci textu odstavce 6 se doplňují slova „, jenž by byl pro výkon své funkce 

dlouhodobě uvolněný“. 

 

6. V § 84 odst. 2 písmeno m) zní:   

„m) v obcích, v nichž 

1. není volen přímo volený starosta, volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, 

místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady 

obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat 

výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, nebo 

2. je volen přímo volený starosta, stanovit počet dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva obce, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat 

je z funkce,“. 

 

7. Ustanovení § 84 odst. 3 se zrušuje.  

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

8. V § 84 odst. 3 se slova „vyhrazené radě obce“ zrušují a na konci textu odstavce se 

doplňují slova „a podle § 108c odst. 1“. 

 

9. V § 89 odst. 3 se za slova „postupuje se“ vkládá slovo „přiměřeně“ a na konci textu 

odstavce 3 se doplňují slova „nebo podle § 108c odst. 4“. 

 

10. V § 98 se na začátek odstavce 1 vkládají slova „V obcích, v nichž není volen přímo 

volený starosta,“. 
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11. V § 98 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) V obcích, v nichž je volen přímo volený starosta, jmenuje Ministerstvo 

vnitra správce obce, jestliže funkce starosty obce není obsazena a výkon jeho pravomocí 

není zabezpečen podle § 103 odst. 6.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

 

12. V § 98 odstavec 5 zní: 

„(5) Činnost správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

(§ 91), zvolením přímo voleného starosty, případně zvolením místostarosty nebo 

pověřením člena zastupitelstva obce podle § 103 odst. 6. Na ustavujícím zasedání 

zastupitelstva obce nebo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce po ukončení 

činnosti správce obce podá správce obce zprávu o výkonu své funkce a o stavu 

hospodaření a majetku obce.“. 

 

13. V § 99 odst. 3 poslední věta zní: 

„Rada obce se nevolí v obcích, v nichž je volen přímo volený starosta.“. 

 

14. V § 102 odstavec 4 zní: 

  „(4) V obcích, v nichž starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je 

zastupitelstvu obce vyhrazeno vydávat nařízení obce.“. 

 

15. V § 103 odstavec 6 zní: 

  „(6) Není-li funkce starosty obsazena, vykonává jeho pravomoci až do zvolení 

nového starosty místostarosta, a je-li více místostarostů, vykonává je ten, který je 

oprávněn zastupovat starostu podle § 104 odst. 1. Není-li obsazena ani funkce 

místostarosty, vykonává pravomoci starosty až do zvolení nového starosty nebo 

místostarosty člen zastupitelstva obce, kterého tím pověří zastupitelstvo obce.“. 

 

16. V § 105 se slova „(§ 84 odst. 5)“ nahrazují slovy „(§ 84 odst. 4)“. 

 

17. V § 107 se ve větě první za slova „nebo místostarosty“ vkládají slova „případně do 

pověření člena zastupitelstva obce výkonem pravomocí starosty obce podle § 103 odst. 

6 anebo do jmenování správce obce,“. 

 

18. Za § 108 se vkládají nové § 108a až 108d, které včetně nadpisu znějí: 
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„Zvláštní ustanovení o přímo voleném starostovi 

 

§ 108a 

 

  

       (1) Přímo volený starosta je volen v obcích, které měly k 1. lednu prvního 

kalendářního roku funkčního období zastupitelstva obce 

a) méně než 1500 obyvatel,  

b) 1500 a více obyvatel, pokud v obci není volena rada; o tom, že se v takové  obci 

rada obce nevolí a je v ní volen přímo volený starosta, rozhodne zastupitelstvo obce 

nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. 

 

Informaci o tom, zda bude v obci přímo volený starosta, zveřejní obec současně se 

zveřejněním údaje o počtu členů zastupitelstva obce, který má být volen (§ 68 odst. 2). 

 

                    (2) Funkce přímo voleného starosty vzniká zvolením; ke zvolení dojde 

ukončením hlasování. Přímo volený starosta je členem zastupitelstva obce.  

 

(3) Přímo volený starosta skládá na prvním zasedání zastupitelstva obce, jehož 

se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. 

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ 

 

(4) Přímo volený starosta skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením 

slova „slibuji“. Přímo volený starosta potvrdí složení slibu svým podpisem. Je-li zvolen 

přímo volený starosta, ale není zvoleno zastupitelstvo obce, skládá přímo volený 

starosta slib do rukou ředitele krajského úřadu. Složením slibu přímo voleného starosty 

je splněna i povinnost složit slib člena zastupitelstva obce podle § 69. 

 

(5) Přímo volený starosta vykonává svou funkci osobně v souladu se svým 

slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 

 

(6) Ustanovení tohoto nebo jiného právního předpisu o starostovi obce se 

s výjimkou § 103 odst. 2 věty první a třetí, § 103 odst. 6, § 104 odst. 1 a § 107 vztahují i 

na přímo voleného starostu. Pro přímo voleného starostu dále obdobně platí § 70 až 79 a 

§ 82. 

 

§ 108b 

 

            (1) Přímo volený starosta je pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn nebo 

v případě, že před zvolením do funkce přímo voleného starosty nebyl v pracovním 

poměru, vykonává svou funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolněný přímo 

volený starosta. 

 

(2) Přímo volený starosta může po svém zvolení určit, že funkci bude vykonávat 

jako dlouhodobě neuvolněný; své rozhodnutí může kdykoli odvolat. Jestliže přímo 

volený starosta bude vykonávat svou funkci jako dlouhodobě neuvolněný, může mu 

zastupitelstvo obce přiznat měsíční odměnu. 
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§ 108c 

 

(1) Přímo volený starosta vykonává své pravomoci s výjimkou pravomocí 

uvedených v § 102 odst. 3 jako vyhrazené. 

 

(2) Ustavující zasedání zastupitelstva obce svolává za podmínek uvedených v § 

91 odst. 1 přímo volený starosta; ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší 

člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen přímo zvolený starosta. Jestliže nedošlo 

ke zvolení nového přímo voleného starosty, vykonává dosavadní přímo volený starosta 

své pravomoci i po ukončení svého funkčního období až do zvolení nového přímo 

voleného starosty. Ustanovení § 102a odst. 4 platí obdobně. 

 

(3) Neuskuteční-li se v obci vyhlášené volby do zastupitelstva obce pro 

nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce, nebo zanikne-li mandát všem členům 

zastupitelstva obce a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, je přímo volený 

starosta oprávněn stanovit pravidla rozpočtového provizoria a přijímat rozpočtová 

opatření. Ustanovení § 98 se nepoužije, ledaže funkce přímo voleného starosty ani 

místostarosty nejsou obsazeny a zastupitelstvo obce nepostupovalo podle § 108d odst. 

3. 

 

§ 108d 

 

(1) Přímo volený starosta může z řad členů zastupitelstva obce jmenovat 

místostarostu. Místostarosta zastupuje přímo voleného starostu, je mu za výkon své 

funkce odpovědný a může jím být odvolán.  

 

(2) Se souhlasem zastupitelstva obce může přímo volený starosta jmenovat více 

místostarostů. V takovém případě určí přímo volený starosta pořadí, v jakém jej 

místostarostové zastupují; současně může určit pravomoci, které budou místostarostové 

vykonávat namísto přímo voleného starosty. 

 

(3) Není-li funkce přímo voleného starosty obsazena, vykonává jeho pravomoci 

až do zvolení nového přímo voleného starosty místostarosta, a je-li více místostarostů, 

vykonává je ten, který je oprávněn zastupovat přímo voleného starostu podle odstavce 

2. Není-li obsazena ani funkce místostarosty, vykonává pravomoci přímo voleného 

starosty až do zvolení nového přímo voleného starosty člen zastupitelstva obce, kterého 

tím pověří zastupitelstvo obce. 

 

(4) Dosavadní místostarosta vykonává své pravomoci v období ode dne voleb do 

zastupitelstva obce do zvolení nového přímo voleného starosty. Vykonával-li ke dni 

voleb pravomoci přímo voleného starosty člen zastupitelstva obce podle odstavce 3, 

vykonává je i po dni voleb až do zvolení nového přímo voleného starosty.“. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o hlavním městě Praze  

Čl. II 

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., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona 

č. 424/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 

246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., 

zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 

Sb. se mění takto: 

1. V § 7 poznámky pod čarou č. 3 a 4 znějí: 

„
3)

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4)
 Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

 

2. V § 8 písm. a) se za slova „zastupitelstva městské části“ vkládají slova „a volit a být 

volen starostou městské části v městských částech, v nichž je starosta městské části 

volen přímo (dále jen „přímo volený starosta“), a hlasovat o odvolání přímo voleného 

starosty“. 

 

3. V § 89 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „v městských částech, v nichž 

není volen přímo volený starosta“.  

 

4. V § 89 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Zastupitelstvo městské části si může vyhradit další pravomoc v samostatné 

působnosti městské části mimo pravomoci uvedené v § 94 odst. 2 a v § 99c odst. 1.“. 

 

5. V § 93 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) V městských částech, v nichž je volen přímo volený starosta, jmenuje 

ředitel Magistrátu správce městské části pouze, pokud funkce starosty není obsazena a 

výkon jeho pravomocí nelze zajistit podle § 99d odst. 3.“. 
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Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.  

 

6. V § 93 odstavec 5 zní: 

„(5) Činnost správce městské části končí dnem ustavujícího zasedání nově 

zvoleného zastupitelstva městské části a v městských částech, v nichž je starosta volen 

přímo, též zvolením přímo voleného starosty nebo zvolením zástupce starosty. Na 

ustavujícím zasedání zastupitelstva městské části nebo na nejbližším zasedání po 

ukončení činnosti správce městské části podá správce městské části zprávu o výkonu 

své funkce a o stavu hospodaření a majetku městské části.“. 

 

7. V § 95 odstavec 1 věta druhá zní: 

„Rada městské části se nevolí v městských částech, v nichž je volen přímo volený 

starosta.“. 

 

8. Za § 99 se vkládají nové § 99a až 99d, které včetně nadpisu znějí: 

 

„Zvláštní ustanovení o přímo voleném starostovi 

 

§ 99a 

 

                        (1) Přímo volený starosta je volen v městských částech, které měly k 1. lednu 

prvního     

         kalendářního roku funkčního období zastupitelstva městské části  

a) méně než 1500 obyvatel, 

b) 1500 a více obyvatel, pokud v městské části není volena rada; o tom, že se v takové 

 městské části rada městské části nevolí a je v ní volen přímo volený starosta, 

rozhodne zastupitelstvo městské části nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do 

zastupitelstev v obcích. 

 

Informaci o tom, zda bude v městské části přímo volený starosta, zveřejní 

městská část současně se zveřejněním údaje o počtu členů zastupitelstva městské části, 

který má být volen (§ 88 odst. 2). 

 

(2) Funkce přímo voleného starosty vzniká zvolením; ke zvolení dojde 

ukončením hlasování. Přímo volený starosta je členem zastupitelstva městské části. 

 

(3) Přímo volený starosta skládá na prvním zasedání zastupitelstva městské části, 

jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění „Slibuji věrnost České republice. 

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

hlavního města Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

  

(4) Přímo volený starosta skládá slib do rukou předsedajícího zasedání 

zastupitelstva a pronese slovo „slibuji“. Přímo volený starosta potvrdí složení slibu 

svým podpisem. Je-li zvolen přímo volený starosta, ale není zvoleno zastupitelstvo 

městské části, skládá přímo volený starosta slib do rukou ředitele Magistrátu hlavního 
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města Prahy. Složením slibu přímo voleného starosty je splněna i povinnost složit slib 

člena zastupitelstva městské části. 

 

(5) Přímo volený starosta vykonává svou funkci osobně v souladu se svým 

slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 

 

(6) Ustanovení tohoto nebo jiného právního předpisu o starostovi se s výjimkou 

§ 99 odst. 2 vztahují i na přímo voleného starostu. Pro přímo voleného starostu dále 

obdobně platí § 51 odst. 2 a 3, § 52 až 58 a § 87 odst. 3 až 5. 

 

§ 99b 

 

(1) Přímo volený starosta vykonává svou funkci jako uvolněnou. 

 

(2) Přímo volený starosta může po svém zvolení určit, že funkci bude vykonávat 

jako dlouhodobě neuvolněný; své rozhodnutí může kdykoli odvolat. Jestliže přímo 

volený starosta bude vykonávat svou funkci jako dlouhodobě neuvolněný, může mu 

zastupitelstvo městské části přiznat měsíční odměnu. 

 

§ 99c 

 

(1) Přímo volený starosta vykonává své pravomoci s výjimkou pravomocí 

uvedených v § 94 odst. 3 jako vyhrazené. 

 

  (2) Jestliže nedošlo ke zvolení nového přímo voleného starosty, vykonává 

dosavadní přímo volený starosta své pravomoci i po ukončení svého funkčního období 

až do zvolení nového přímo voleného starosty. Ustanovení § 69a odst. 2 a 3 platí 

obdobně. 

 

 

§ 99d 

 

(1) Přímo volený starosta může z řad členů zastupitelstva městské části jmenovat 

místostarostu. Místostarosta zastupuje přímo voleného starostu, je mu za výkon své 

funkce odpovědný a může jím být odvolán.  

 

(2) Se souhlasem zastupitelstva městské části může přímo volený starosta 

jmenovat více místostarostů. V takovém případě určí přímo volený starosta pořadí, 

v jakém jej místostarostové zastupují; současně může určit pravomoci, které budou 

místostarostové vykonávat namísto přímo voleného starosty. 

 

(3) Není-li funkce přímo voleného starosty obsazena, vykonává jeho pravomoci 

až do zvolení nového přímo voleného starosty místostarosta, a je-li více místostarostů, 

vykonává je ten, který je oprávněn zastupovat přímo voleného starostu podle odstavce 

2. Není-li obsazena ani funkce místostarosty, vykonává pravomoci přímo voleného 

starosty až do zvolení nového přímo voleného starosty člen zastupitelstva městské části, 

kterého tím pověří zastupitelstvo městské části. 

 

(4) Dosavadní místostarosta vykonává své pravomoci v období ode dne voleb do 

zastupitelstva městské části do zvolení nového přímo voleného starosty. Vykonával-li 
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ke dni voleb pravomoci přímo voleného starosty člen zastupitelstva městské části podle 

odstavce 3, vykonává je i po dni voleb až do zvolení nového přímo voleného starosty.  

 

(5) Pokud dosavadní starosta vykonává pravomoci podle odstavce 4 věty první, 

náleží mu odměna v dosavadní výši. Pokud dosavadní místostarosta nebo člen 

zastupitelstva městské části vykonává v době ode dne voleb do zastupitelstva městské 

části do zvolení nového přímo voleného starosty pravomoci přímo voleného starosty, 

náleží jim odměna ve stejné výši, která podle § 99b náležela přímo volenému 

starostovi.“. 

 

 

9. § 123 zní: 

„§ 123 

 

Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy, volby do zastupitelstev 

městských částí a volby přímo volených starostů městských částí a jejich odvolávání se 

koná podle zvláštního právního předpisu.
3)

“. 
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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. 238/1992 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 

283/2005 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a 

zákona č. 58/2014 Sb. se mění takto:  

 

1. V části první se v nadpisu doplňují slova „A VOLBA PŘÍMO VOLENÉHO 

STAROSTY OBCE“. 

 

 

2. V § 1 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství
1)

 podmínky 

výkonu volebního práva, organizaci voleb do zastupitelstev obcí
1a

) a voleb starostů 

obcí v obcích, v nichž je starosta obce volen přímo
1b)

 (dále jen „volby přímo volených 

starostů“) a rozsah soudního přezkumu pro volby do zastupitelstev obcí a voleb přímo 

volených starostů.“. 

 

 

3. V § 1 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Funkční období zastupitelstev obcí a přímo volených starostů obcí je čtyřleté.
2)

 

Volby do zastupitelstev obcí a volby přímo volených starostů se konají ve lhůtě 

počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho 

uplynutí.“. 

 

 

4. § 2 zní: 

 

„§ 2 

 

 Volby do zastupitelstev obcí se konají na základě všeobecného, rovného a přímého 

volebního práva tajným hlasováním
2)

 podle zásad poměrného zastoupení. Volby přímo 

volených starostů se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva 

tajným hlasováním
2)

 podle zásad většinového systému.“. 

 

 

5. V § 3 odst. 1 se za slova „zastupitelstev obcí“ vkládají slova „a volby přímo volených 

starostů“. 

 

 

6. V § 3 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Volby do zastupitelstev obcí se konají ve 2 dnech ve všech obcích, městysech, 

městech, městech se zvláštním postavením,
3)

 hlavním městě Praze, městských 
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obvodech a městských částech, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 54 a 58). Volby 

přímo volených starostů se konají ve 2 dnech v obcích, městysech, městech, 

městských obvodech a městských částech, v nichž není volena rada obce
3a)

. Volby do 

zastupitelstev obcí a volby přímo volených starostů se konají společně.“. 

 

 

7. „V § 3 se na konec odstavce 4 doplňuje věta „Konají-li se tyto volby společně s jinými 

volbami, konanými ve dvou dnech, probíhá hlasování ve dnech a době podle odstavce 

3.“. 

  

  

8. V § 4 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy a právo volit 

přímo voleného starostu obce 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, 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 Prahy
6)

 a přímo voleného starostu městské části nebo městského obvodu 

územně členěného statutárního města anebo přímo voleného starostu městské části 

hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen 

k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.“. 

 

9. V nadpisu § 5 se za slovo „volen“ doplňují slova „členem zastupitelstva obce“. 

 

 

10. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní: 

 

 

„§ 5a 

Právo být volen přímo voleným starostou 

 

(1) Přímo voleným starostou může být zvolen každý volič, který je státním občanem 

České republiky, a u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. 

a) a b). Přímo voleným starostou městské části nebo městského obvodu územně členěného 

statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, který 

je státním občanem České republiky, 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 trvalému pobytu. 

 

(2) Funkce přímo voleného starosty obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou 

zaměstnancem této obce, zařazeným do obecního úřadu této obce; funkce přímo voleného 

starosty městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou 

zaměstnancem zařazeným do úřadu tohoto městského obvodu nebo městské části a s funkcí 
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vykonávanou zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného územně členěného 

statutárního města nebo hlavního města Prahy; funkce přímo voleného starosty obce, 

městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem 

zařazeným do pověřeného obecního úřadu
11)

 nebo krajského nebo finančního úřadu. 

  

 (3) Funkce přímo voleného starosty obce, městského obvodu nebo městské části je 

neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní 

správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, městského obvodu nebo městské 

části, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou obce, nebo starostou 

městské části, hejtmanem nebo radou kraje, obce, územně členěného statutárního města, 

hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části. 

  

 (4) Funkce přímo voleného starosty je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem 

státní služby podle služebního zákona.
11a)

“. 

 

 

11. V § 7 odst. 1 se za slovo „obcí“ vkládají slova „a voleb přímo volených starostů“. 

 

 

12. V § 7 odst. 2 písm. a), b), c) se slova „do zastupitelstev obcí“ zrušují. 

 

 

13. V § 8 odst. 1 se za slova „do zastupitelstev obcí“ doplňují slova „a volby přímo 

voleného starosty“. 

 

 

14. V § 8 odst. 2 se za slova „do zastupitelstev obcí“ vkládají slova „a voleb přímo 

volených starostů“. 

 

 

15. V § 9 odst. 1 se za slova „výsledků voleb do zastupitelstev obcí“ a slova „výsledky 

voleb do zastupitelstev obcí“ vkládají slova „a voleb přímo volených starostů“. 

 

 

16. V § 9 odst. 2 písm. a), b), c), d), e) se slova „do zastupitelstev obcí“ zrušují.  

 

 

17. V § 9 odst. 2 se písmeno h) zrušuje. 

 

 

Dosavadní písmena i), j), k), l) se označují jako písmena h), i), j), k). 

 

 

18. V § 9 odst. 2 písm. i), j) se slova „do zastupitelstev obcí“ zrušují. 

 

 

19. V § 9 odst. 3 písm. e), f) se slova „do zastupitelstva obce“ zrušují. 

 

 

20. V § 9 odst. 3 se písmeno g) zrušuje. 
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21. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slova „do zastupitelstev obcí“ vkládají slova „a pro volby 

přímo volených starostů v obcích“.  

 

 

22. V § 12 odst. 1 písm. c) se za slova „do zastupitelstev obcí“ vkládají slova „a pořadí 

kandidátů na funkci přímo volených starostů v obcích“. 

 

 

23. V § 12 odst. 1 písm. g) se slova „do zastupitelstev obcí“ zrušují a za slova „výsledky 

voleb“ se vkládají slova „v obcích“. 

 

 

24. V § 12 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

 

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i). 

 

 

25. V § 12 odst. 2 písm. h) se slova „do zastupitelstva obce“ zrušují. 

 

 

26. V § 12 odst. 6 písm. f) se slova „pro volby do zastupitelstev obcí“ zrušují. 

 

 

27.   V § 12 odst. 7 se slova „pro volby do zastupitelstev obcí“ zrušují. 

 

 

28. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slova „do zastupitelstva obce“ doplňují slova „a pro volby 

přímo voleného starosty“. 

 

 

29. V § 13 odst. 1 písm. d) se za slova „na hlasovacím lístku“ doplňují slova „a pořadí 

kandidátů na funkci přímo voleného starosty na hlasovacím lístku“. 

 

 

30. V § 15 písm. b), d) se slova „do zastupitelstva obce“ zrušují. 

 

 

31. V § 16 písm. c) se slovo „zápis“ nahrazuje slovem „zápisy“.   

 

 

32. V § 16 písm. d) se za slova „výsledku hlasování“ vkládají slova „pro volby do 

zastupitelstva obce a jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování pro 

volby přímo voleného starosty“. 

 

 

33. V § 17 odst. 1 písm. c) se za slova „zastupitelstva obce“ vkládají slova „nebo 

kandidátem na funkci starosty pro volby přímo voleného starosty“. 
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34. V § 17 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, 

může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho 

náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se 

příslušné zastupitelstvo obce nebo přímo volený starosta volí. Pokud kandiduje v obou 

volbách, může delegovat člena a náhradníka pouze z titulu kandidatury v jednom 

druhu voleb. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové 

volební komise podle § 15 písm. d), jmenuje členy na neobsazená místa starosta. V 

případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v 

průběhu voleb a nejsou-li náhradníci z týchž volebních stran, jejichž zástupcům 

zaniklo členství, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.“. 

  

  

35. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:    

 

„(3) Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro 

volby přímo voleného starosty téže obce. Podává-li politická strana a politické hnutí 

kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby přímo voleného starosty téže 

obce součástí jiné volební strany.“. 

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 

36. V § 20 se odstavec 4 zní:   

 

„(4) Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro 

volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze 

v jednom volebním obvodu. Kandidát na funkci přímo voleného starosty může 

kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby téhož přímo 

voleného starosty.“. 

 

 

37. V § 20 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Na funkci člena zastupitelstva obce může kandidovat i kandidát na funkci přímo 

voleného starosty; na funkci přímo voleného starosty může kandidovat i kandidát na 

funkci člena zastupitelstva obce.“. 

 

 

38. V § 21 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Kandidátní listiny pro volby přímo voleného starosty mohou podávat volební 

strany. Každá volební strana může podat pro volby přímo voleného starosty téže obce 

pouze 1 kandidátní listinu.“. 

 

V § 21 se dosavadní odstavce 2, 3 a 4 označují jako odstavce 3, 4 a 5.  

 

 

39. V § 21 odstavec 5 zní: 
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„(5) Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, 

připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její 

kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název 

volební strany, pro volby do zastupitelstva obce název zastupitelstva obce, do kterého 

volební strana kandiduje, pro volby přímo voleného starosty název obce, ve které 

kandidát na funkci přímo voleného starosty kandiduje, a rok konání voleb. Vedle 

podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je 

přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze 

započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů 

voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se 

zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích 

uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.“. 

 

 

40. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 21a 

Zmocněnec 

 

 Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech 

prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem je fyzická osoba, která je takto označena na 

kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním 

úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může 

volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání 

registračnímu úřadu. Volební strana může písemně určit nového zmocněnce a nové zmocnění 

doručí registračnímu úřadu. Dokud nebude určen nový zmocněnec, dokumenty zasílané podle 

tohoto zákona zmocněnci se pouze vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; vyvěšením se 

považují za doručené.“. 

 

 

41. V § 22 odst. 1 se za slova „kandidátní listina“ vkládají slova „pro volby do 

zastupitelstva obce“. 

 

 

42. V § 22 odst. 1 písm. f) se slova „a jeho náhradníka“ zrušují. 

 

 

43. V § 22 se odstavec 4 ruší. 

 

 

44. V § 23 se v nadpisu doplňují slova „pro volby do zastupitelstva obce“. 

 

 

45. V § 23 odst. 1 se slova „§ 21 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 5“. 

 

 

46. V § 24 se v nadpisu doplňují slova „pro volby do zastupitelstva obce“. 
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47. V § 25 se v nadpisu doplňují slova „pro volby do zastupitelstva obce“ 

 

 

48. Za § 25 se vkládají nové § 25a až 25d, které včetně nadpisů znějí: 

 

 

„§ 25a 

Kandidátní listina pro volbu přímo voleného starosty 

 

 (1) Kandidátní listina pro volbu přímo voleného starosty obsahuje 

a) název obce, 

b) název volební strany, která kandidáta pro přímou volbu starosty navrhuje, a označení, o 

jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 jde, s uvedením názvu politické strany a 

politického hnutí, 

c) jméno, příjmení, údaj o pohlaví, věk, jedno zaměstnání nebo povolání, které kandidát 

v době podání kandidátní listiny zastává, případně jeho akademický nebo jiný titul, část 

obce, nebo nečlení-li se obec na části, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, 

název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj, že je 

bez politické příslušnosti, 

d) jméno a příjmení zmocněnce volební strany s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému 

pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát, 

e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 

f) 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, 

g) 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.15) 

 

(2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení 

kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, 

popřípadě tyto překážky pominou ke dni volby přímo voleného starosty a že nedal souhlas k 

tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volbu starosty v téže obci. 

 

§ 25b 

Projednání a registrace kandidátních listin pro volbu přímo voleného starosty 

 

 (1) Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem volby přímo 

voleného starosty předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina náležitosti podle § 

25a nebo obsahuje-li nesprávné údaje nebo není-li k ní připojena petice podle § 21 odst. 4, 

popřípadě petice neobsahuje potřebný počet podpisů, vyzve registrační úřad písemně 

prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů 

přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem volby. Ve stejné lhůtě může 

vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez 

výzvy registračního úřadu. 

 

 (2) Registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem volby přímo voleného starosty 

rozhodne 
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a) o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle tohoto zákona, 

b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána podle § 21 nebo kandidátní listina 

neobsahuje náležitosti podle § 25a a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavce 1; 

v případě, že politická strana nebo politické hnutí je součástí více volebních stran pro 

volby přímo voleného starosty v téže obci, odmítne registrační úřad tu kandidátní listinu, 

která neobsahuje náležitosti podle § 25a odst. 1 písm. g), obsahují-li tyto náležitosti 

všechny kandidátní listiny, odmítne všechny. 

  

 (3) Registrační úřad neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, nebo o odmítnutí 

kandidátní listiny a zašle je tomu, kdo je oprávněn domáhat se ochrany u soudu proti tomuto 

rozhodnutí. Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se 

na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení. 

  

 (4) Rozhodnutí o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny musí obsahovat výrok, 

odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení 

právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti 

byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení 

registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede registrační úřad, který rozhodnutí 

vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřené úředním razítkem a 

podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance obce, jejíž úřad plní funkci registračního 

úřadu. 

  

 (5) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu
21)

 provede 

registrační úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 2, nejpozději 

však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek. 

  

 (6) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacího lístku. 

  

 (7) Není-li podána v obci žádná kandidátní listina, nebo není-li žádná kandidátní 

listina zaregistrována, volba přímo voleného starosty se v této obci nekoná. 

 

§ 25c 

Vzdání se a odvolání kandidatury ve volbě přímo voleného starosty 

 

 (1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své 

kandidatury. 

  

 (2) U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo 

jejich koalicemi může do 48 hodin před zahájením voleb písemně odvolat kandidaturu 

kandidáta též zmocněnec. 

  

 (3) Prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je 

nutno doručit příslušnému registračnímu úřadu. 

  

 (4) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno po 

registraci kandidátní listiny, při zjišťování výsledků volby přímo voleného starosty se k 

hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží. Registrační úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech 

volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením volby 

přímo voleného starosty. 
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§ 25d 

Hlasovací lístky pro volbu přímo voleného starosty 

 

 (1) Po registraci kandidátních listin zajistí registrační úřad tisk hlasovacího lístku. 

 

 (2) V záhlaví hlasovacího lístku musí být uveden název obce. Hlasovací lístek je 

opatřen otiskem razítka registračního úřadu.  

 

 (3) Kandidáti na funkci přímo voleného starosty jsou uvedeni na společném 

hlasovacím lístku. Pořadí kandidátů stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt podle § 23 

odst. 3, popřípadě podle § 23 odst. 6, § 25b odst. 2 až 5. Před každým kandidátem je umístěn 

čtvereček. U každého kandidáta se uvede jeho vylosované číslo, jeho jméno, příjmení, údaj o 

pohlaví, věk, jedno zaměstnání nebo povolání, část obce, nebo nečlení-li se obec na části, 

obec, ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, a název politické strany nebo 

politického hnutí, jejímž je kandidát členem, popřípadě údaj o tom, že je bez politické 

příslušnosti. Je-li volební stranou sdružení politických stran nebo politických hnutí a 

nezávislých kandidátů, uvede se navíc i označení politické strany nebo politického hnutí, 

které kandidáta navrhlo. Je-li volební stranou koalice politických stran a politických hnutí, 

uvede se navíc označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo. 

Názvy politických stran a politických hnutí se uvádějí ve zkratce. 
15)

 Dále se uvede název a 

typ volební strany, která kandidáta navrhla; u nezávislého kandidáta se uvede, že jde o 

nezávislého kandidáta. Správnost údajů o volební straně a jejím kandidátovi na hlasovacím 

lístku má právo zmocněnec volební strany, o nezávislém kandidátovi tento kandidát, ověřit 

před jeho vytištěním, pokud tohoto práva využije do 2 pracovních dnů po výzvě registračního 

úřadu. 

  

 (4) Hlasovací lístek pro volbu přímo voleného starosty může být vytištěn oboustranně, 

přičemž pro označení všech údajů o všech kandidátech musí být použito stejných druhů a 

velikostí písma a pro hlasovací lístek použito papíru téže barvy, jakosti a rozměrů. 

  

 (5) Starosta zajistí, aby hlasovací lístek byl dodán všem voličům nejpozději 3 dny 

přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není 

starosta, zajistí povinnost starosty podle věty prvé místostarosta; není-li v obci ani 

místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu. 

  

 (6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacím lístku předaném voličům se 

hlasovací lístek nepřetiskuje, registrační úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách 

ve všech volebních místnostech na území obce s uvedením správného údaje.“. 

 

 

49. V § 27 odst. 1 se za slovo „může“ vkládají slova „pro volby do zastupitelstva obce“. 

 

 

50. V § 30 odst. 1 se za slova „volebních stran“ vkládají slova „a kandidátů na funkci 

přímo voleného starosty“. 

 

 

51. V § 30 odst. 3 se za slova „nezávislé kandidáty“ vkládají slova „a kandidáty na funkci 

přímo voleného starosty“. 
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52. V § 31 odst. 2 zní: 

 

„(2) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a 

barvy. Pro volby do zastupitelstev obcí a volbu přímo voleného starosty je úřední obálka 

společná. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí nebo volba přímo voleného starosty 

společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí a pro 

volbu přímo voleného starosty odlišná od obálky pro jiné volby.“. 

 

 

53. V § 31 odst. 4 se za slova „hlasovací lístek“ vkládají slova „pro volby do 

zastupitelstev obcí a v případě volby přímo voleného starosty i hlasovací lístek pro 

tuto volbu“. 

 

 

54. V § 33 odst. 3 se na konci textu věty třetí doplňují slova „společnou pro volby do 

zastupitelstva obce a případně volbu přímo voleného starosty.“ 

 

 

55. V § 34 se v nadpisu doplňují slova „při volbách do zastupitelstva obce“. 

 

 

56. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:  

 

  

„§ 34a 

Způsob hlasování při volbě přímo voleného starosty 

 

 (1) Volič v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků označí v čtverečku před 

jménem kandidáta na funkci přímo voleného starosty křížkem toho kandidáta, pro kterého 

hlasuje. 

 

 (2) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavce 1 jej volič vloží do jedné úřední 

obálky společné pro volby přímo voleného starosty a do zastupitelstva obce, kterou obdržel 

od okrskové volební komise.  

  

 (3) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 

obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do 

tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.“. 

 

 

57. V § 39 odst. 2 se za slova „zastupitelstev obcí“ vkládají slova „a volby přímo volených 

starostů“. 

  

 

58. V části první, hlavě V se v nadpisu slova „do zastupitelstev obcí“ zrušují. 

 

 

59. V § 40 odst. 2 na konci věty první v textu uvedeném v závorce se slova „§ 42 odst. 3“ 

nahrazují slovy „§42 odst. 4 a 5“.   
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60. V § 40 odstavec 4 zní: 

 

„(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek je okrsková volební komise rozdělí 

pro volby do zastupitelstev obcí a pro volbu přímo voleného starosty. Hlasovací lístky pro 

volbu přímo voleného starosty odloží a zabezpečí obdobně jako při přerušení hlasování (§ 

37). Poté zahájí sčítání hlasů pro volby do zastupitelstev obcí. 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.“ 

 

 

61. V § 40 se vkládá nový odstavec 6, který zní: 

  

„(6) Pro volby přímo voleného starosty započte okrsková volební komise hlasy pro 

jednotlivé kandidáty na funkci přímo voleného starosty takto: 

a) každý jednotlivý označený kandidát obdrží hlas, 

b) je-li označeno více kandidátů, nezapočte se hlas žádnému z nich, 

c) ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni podle § 24,  

    a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.“. 

  

V § 40 se dosavadní odstavec 6 označuje jako odstavec 7. 

 

 

62. V § 41 odst. 2 se za slova „hlas voliče“ vkládají slova „pro volby do zastupitelstva 

obce“. 

 

 

63. V § 41 odst. 3 se za slova „hlasovacím lístku“ vkládají slova „pro volby do 

zastupitelstva obce“. 

 

 

64. V § 41 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 

 „(4) Hlas voliče pro volbu přímo voleného starosty je neplatný, 

a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku žádného kandidáta na funkci přímo voleného 

starosty, 

b) označil-li na hlasovacím lístku více než jednoho kandidáta na funkci přímo voleného 

starosty, 

c) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky, 

d) jestliže je hlasovací lístek přetržen, 

e) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků pro volby přímo voleného starosty.“. 

 

Dosavadní odstavce 4, 5 označují jako odstavce 5, 6.  

 

 

65. V § 42 odstavec 1 a 2 zní: 
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„(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu 

a výsledku hlasování ve volbách do zastupitelstva obce a zápis o průběhu a výsledku 

hlasování ve volbě přímo voleného starosty. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; 

jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze 

k zápisu. 

  

 (2) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním 

okrsku ve volbách do zastupitelstva obce se uvede 

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.“. 

 

 

66. V § 42 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

„(3) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volbách 

přímo voleného starosty se uvede 

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 každého kandidáta na funkci přímo voleného 

starosty, 

f) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, 

která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 označují jako odstavce 4 a 5. 

 

67. V § 42 odstavce 4 a 5 znějí: 

 

 

„(4) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. e) a f) a podle odstavce 3 písm. e) 

využije komise potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování 

pro tento účel výslovně označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů 

okrskové volební komise. 

  

 „(5) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisů o průběhu a výsledku 

hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije 

programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.“. 

  

 

68. V § 43 odstavec 1, 2 a 3 znějí: 
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„(1) Po podepsání zápisů o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební 

komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a 

výsledku hlasování ve volbách do zastupitelstva obce a 1 stejnopis zápisu o průběhu a 

výsledku hlasování ve volbách přímo voleného starosty, popřípadě i výsledek hlasování 

na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného 

obecního úřadu, s výjimkou hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně; v těchto 

městech předá předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební 

komise stejnopisy zápisů o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na 

technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u úřadu městské 

části v hlavním městě Praze a u úřadu městské části nebo městského obvodu ve městech 

Brno, Ostrava a Plzeň. 

 

 (2) Jestliže se v předávaných zápisech o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou 

chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen 

okrskové volební komise zmocněn k opravě chyb, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; 

pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb 

zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve 

volební místnosti, bude příslušný zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena 

lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Nesplnění 

povinnosti okrskové volební komise odevzdat na výzvu Českého statistického úřadu zápis o 

průběhu a výsledku hlasování podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování podle 

§ 39, popřípadě ve stanovené lhůtě je důvodem pro vyhlášení opakovaného hlasování (§ 54) v 

příslušném volebním okrsku. 

 

 (3) Po převzetí příslušného zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího 

zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební 

komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve 

volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Předseda okrskové volební 

komise nebo pověřený člen okrskové volební komise z obce, ve které byl vytvořen pouze 1 

volební okrsek, převezme zároveň předběžné výsledky voleb do zastupitelstva této obce a 

předběžné výsledky voleb přímo voleného starosty a předá je starostovi, který je zveřejní 

způsobem v místě obvyklým. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební 

komise může své zasedání ukončit. Tím není dotčen § 52.“. 

 

 

69. V § 43 se odstavce 4 a 5 zrušují. 

 

 

70. § 44 zní: 

 

„§ 44 

 

 (1) Předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise 

předá výsledek hlasování za volební okrsek členům okrskové volební komise. Volebním 

stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována a které nemají v okrskové volební 

komisi zastoupení, zašle předseda okrskové volební komise prostřednictvím obecního úřadu 

neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce nebo 

nezávislého kandidáta. 
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 (2) Okrsková volební komise zapečetí druhé stejnopisy zápisů o průběhu a výsledku 

hlasování, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze seznamů, doklad o převzetí 

výsledků hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené pověřeným 

obecním úřadem nebo krajským úřadem a předá je spolu s ostatní volební dokumentací 

do úschovy obecnímu úřadu.“. 

 

 

71. V § 45 se v nadpisu doplňují slova „do zastupitelstva obce“ 

 

 

72. V § 45 odst. 1 se za slova „výsledku hlasování“ vkládají slova „ve volbách do 

zastupitelstva obce“. 

 

  

73. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně nadpisu zní:  

 

   

„§ 46a 

Zjišťování výsledku volby přímo voleného starosty a zápis o výsledku volby přímo voleného 

starosty 

 

(1) Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování ve volbě přímo 

voleného starosty předaných podle § 43 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů 

bylo odevzdáno pro každého kandidáta na funkci přímo voleného starosty a určí jejich pořadí. 

 

(2) Starostou je zvolený ten kandidát, který získal největší počet platných hlasů. Při 

rovnosti hlasů se konají opakované volby (§ 54). 

 

 (3) Český statistický úřad vyhotoví zápis o výsledku volby přímo voleného starosty a 

po podepsání ho předá registračnímu úřadu. 

 

 (4) V zápise o výsledku volby přímo voleného starosty se uvede 

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

hlasování, a okrskových volebních komisí, které nepředaly výsledky hlasování, 

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů, 

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, 

d) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty na funkci přímo voleného 

starosty, 

e) jméno a příjmení zvoleného starosty, název volební strany, která ho navrhla, nebo údaj, že 

jde o nezávislého kandidáta. 

 

 (5) Zápis o výsledku volby přímo voleného starosty podepíše 

a) zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu, 

b) zaměstnanec Českého statistického úřadu.“. 

 

 

74. § 47 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 47 

Vyhlášení výsledků voleb  
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 Registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do 

zastupitelstva obce a zveřejněním zápisu o výsledku voleb přímo voleného starosty na úřední 

desce registračního úřadu bezodkladně po jejich odsouhlasení a podepsání. Pověřený obecní 

úřad zároveň zajistí zveřejnění obou zápisů na úřední desce obce, pro kterou byl registračním 

úřadem.“. 

 

 

75. V § 48 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Okrsková volební komise vyhotoví zápisy o hlasování ve volebním okrsku (§ 42). 

Ve volbách do zastupitelstev obcí pak 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.“. 

 

 

76. V § 48 odst. 3 se za slova „Zastupitelstva hlavního města Prahy“ vkládají slova „a 

zápisu vyhotoveného pro volbu přímo voleného starosty“. 

 

  

77. § 49 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 49 

Informování volebních stran  

 

  Český statistický úřad zveřejňuje průběžně zjištěné výsledky hlasování ve 

volebním okrsku na svých internetových stránkách určených pro volby.“. 

 

  

78. V § 50 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Český statistický úřad zpracuje zápis o výsledku voleb do zastupitelstev obcí a 

zápis o výsledku voleb přímo volených starostů a předá je Státní volební komisi.“.  

  

 

79. V § 50 odst. 2 se za slova „výsledku voleb“ vkládají slova „do zastupitelstev obcí“. 

 

 

80. V § 50 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní: 

 

„(3) V zápise o výsledku voleb přímo volených starostů se uvede 

a) celkový počet obcí, ve kterých byl přímo volený starosta volen, 

b) celkový počet obcí, ve kterých byl přímo volený starosta zvolen, 

c) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů, 

d) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, 

e) celkový počet přímo zvolených starostů podle volebních stran, 

f) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude na základě § 

43 odst. 2 vyhlášeno opakované hlasování.“. 
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81. § 51 včetně nadpisu zní: 

„§ 51 

Vyhlášení celkových výsledků voleb  

 

 Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev 

obcí a celkové výsledky voleb přímo volených starostů sdělením ve Sbírce zákonů.“. 

 

 

82. V § 52 odst. 1 se slova „při volbách do zastupitelstva obce“ a slova „do zastupitelstev 

obcí“ zrušují. 

 

 

83. V § 53 se za slova „za členy zastupitelstva obce“ vkládají slova „a kandidátovi 

zvolenému za přímo voleného starostu“. 

 

 

84. V § 54 odstavec 1, 2, 3 a 4 zní: 

 

„(1) Ke zvolení zastupitelstva obce nebo přímo voleného starosty nedojde, jestliže 

a) soud shledá oprávněným návrh na neplatnost hlasování nebo na neplatnost voleb (§ 60), 

b) volby se nekonaly z důvodu podle § 23 odst. 8 nebo § 25b odst. 7, 

c) okrsková volební komise neodevzdala zápis o průběhu a výsledku hlasování podle § 43 

odst. 2, nebo  

d) v případě voleb přímo voleného starosty se na prvním místě umístilo více kandidátů se 

stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů (§ 46a odst. 2). 

  

 

 (2) Nedošlo-li ke zvolení zastupitelstva obce nebo nedošlo-li ke zvolení přímo 

voleného starosty podle odstavce 1 písm. a), vyhlásí opakované volby nebo opakované 

hlasování ministr vnitra do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu. 

 

 (3) Nedošlo-li ke zvolení zastupitelstva obce nebo nedošlo-li ke zvolení přímo 

voleného starosty podle odstavce 1 písm. b), vyhlásí dodatečné volby ministr vnitra do 30 dnů 

po uveřejnění celkových výsledků voleb Státní volební komisí. 

  

 (4) Nedošlo-li ke zvolení zastupitelstva obce nebo nedošlo-li ke zvolení přímo 

voleného starosty podle odstavce 1 písm. c), vyhlásí opakované hlasování ministr vnitra do 30 

dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb Státní volební komisí.“. 

  

 

85. V § 54 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Nedošlo-li ke zvolení přímo voleného starosty podle odstavce 1 písm. d), vyhlásí 

opakované volby ministr vnitra do 30 dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb Státní 

volební komisí.“. 

 

Dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6.  

 

 

86. V § 55 se v nadpisu doplňují slova „člena zastupitelstva obce“ 
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87. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu zní:  

 

 

„§ 57a 

Vznik a zánik funkce přímo voleného starosty 

 

(1) Ke zvolení přímo voleného starosty dojde ukončením hlasování. 

 

 (2) Funkce přímo voleného starosty zaniká 

a) odmítnutím slibu nebo složením slibu s výhradou, 

b) dnem, kdy na zasedání zastupitelstva obce podá rezignaci na funkci; rezignaci nelze vzít 

zpět, 

c) úmrtím, 

d) dnem volby přímo voleného starosty, 

e) dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci,
28)

 

f) dnem, kdy nabude právní moci rozsudek soudu, jímž byl přímo volený starosta obce 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro neúmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody anebo k trestu zákazu činnosti spočívajícím ve 

výkonu veřejných funkcí. 

 

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 2 zaniká funkce přímo voleného starosty, 

vysloví-li to ředitel příslušného krajského úřadu, z důvodu 

 

a) že přímo volený starosta přestal být volitelný podle § 5a odst. 1, 

b) neslučitelnosti funkcí podle § 5a odst. 2. 

 

(4) Nevysloví-li ředitel krajského úřadu zánik mandátu podle odstavce 3, zaniká 

mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ministr vnitra. 

 

(5) Funkce přímo voleného starosty dále zaniká dnem vyhlášení výsledků hlasování o 

odvolání starosty v místním referendu podle zvláštního zákona
28a)

, v němž bylo občany obce 

rozhodnuto o odvolání starosty obce.“. 

 

 

88. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Nová volba přímo voleného starosty se koná, došlo-li k zániku funkce přímo 

voleného starosty podle § 57a.“. 

 

 Dosavadní odstavce 2, 3, 4 se označují jako odstavce 3, 4, 5.   

 

 

89. V § 58 odst. 3 se za slova „zastupitelstev obcí“ se vkládají slova „a funkčního období 

přímo voleného starosty“. 

 

 

90. V § 58 odstavci 4 se slova „a s výjimkou § 9 odst. 2 písm. h)“ a věta druhá zrušují. 
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91. V § 58 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta „Nastane-li důvod pro konání nových 

voleb podle odstavce 1 písm. f) postupuje obdobně ředitel krajského úřadu.“ 

 

 

92. V § 59 odstavec 2 a 3 znějí: 

 

 „(2) Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo 

proti provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce anebo proti 

odmítnutí kandidátní listiny nebo provedení registrace kandidátní listiny pro volby přímo 

volených starostů se může volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do 

zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát anebo volební strana, která podala 

kandidátní listinu pro volby přímo voleného starosty, nebo kandidát na funkci přímo voleného 

starosty, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle 

zvláštního právního předpisu.
31)

 

  

 (3) Proti usnesení, kterým zastupitelstvo obce vyslovilo, že mandát člena 

zastupitelstva obce nebo, že funkce přímo voleného starosty zaniká, nebo proti obdobnému 

rozhodnutí ředitele krajského úřadu nebo ministra vnitra se může člen zastupitelstva, o jehož 

mandát jde, nebo volební strana, která podala kandidátní listinu v obci anebo přímo volený 

starosta, do 2 pracovních dnů od doručení domáhat ochrany u soudu podle zvláštního 

právního předpisu
32)

 podáním návrhu na zrušení takového usnesení nebo rozhodnutí; včas 

podaný návrh má odkladný účinek.“. 

 

 

93. V § 60 odstavec 1 zní: 

 

 „(1) Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost 

volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu
32)

 každá osoba zapsaná do seznamu ve 

volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce nebo přímo volený starosta volen, jakož i 

každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto 

zastupitelstva nebo pro volby tohoto přímo voleného starosty, (dále jen „navrhovatel“). Návrh 

je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.“. 

  

   

94. V § 65 se slova „do zastupitelstva obce“ zrušují. 

 

 

95. V § 66 se za slova „zastupitelstev obcí“ vkládají slova „nebo přímo volení starostové“. 

 

 

96. V § 69 se slova „do zastupitelstev obcí“ zrušují. 

 

 

97. § 70 zní: 

 

„§ 70 

 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí a volby přímo volených starostů společně s 

volbami do Evropského parlamentu, do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, plní okrskové 
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volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby 

do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu.“. 

 

 

98. V § 72 se slova „do zastupitelstev obcí“ zrušují. 

 

 

99. V § 74 písm. d) bod 1. zní: 

 

„ 1. formu spolupráce registračních úřadů a Českého statistického úřadu při kontrole 

správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách, při předávání podkladů pro vytvoření 

registrů a číselníků kandidátů a kandidujících volebních stran, způsob losování pořadí 

volebních stran na hlasovacím lístku a způsob losování pořadí kandidátů na funkci přímo 

voleného starosty na hlasovacím lístku,“. 

 

 

100. V § 74 písm. d) bodě 2. se slova „do zastupitelstev obcí“ zrušují. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o místním referendu 

 

Čl. IV 

 

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 

234/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se 

mění takto: 

                                                                                                            

1. V § 5 odst. 1 se za slovo „současně“ vkládají slova „s volbami přímo volených 

starostů obcí“. 

 

 

2. V § 7 písm. c) se za slova „a odvolání starosty“ vkládají slova „voleného 

zastupitelstvem obce“. 

 

 

3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 8a 

Konání místního referenda o odvolání přímo voleného starosty obce 

 

 (1) Místní referendum o odvolání přímo voleného starosty obce se koná, jestliže 

  

a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo  

 

b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvo obce jej vyhlásí. 

  

 (2) Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem v 

obci alespoň 40 % oprávněných osob.“. 

  

 

4. V § 10 odst. 1 písm. f) se za slovo „adresa“ vkládá slovo „trvalého“. 

 

 

5. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o odvolání přímo voleného 

starosty obce, písmeno d) odstavce 1 se nepoužije.“. 

 

 

Dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3. 

 

 

6. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo „konat“ vkládají slova „jde-li o místní referendum o 

odvolání přímo voleného starosty obce, o vyhlášení místního referenda“. 
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7. V HLAVĚ VIII se v nadpisu doplňují slova „A MÍSTNÍHO REFERENDA O 

ODVOLÁNÍ PŘÍMO VOLENÉHO STAROSTY OBCE“. 

 

 

8. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který zní: 

 

 

„§ 49a 

 

(1) K platnosti rozhodnutí v místním referendu o odvolání přímo voleného starosty 

obce je třeba účasti alespoň nadpoloviční většiny oprávněných osob zapsaných v seznamech 

oprávněných osob. 

 

 (2) Rozhodnutí v místním referendu o odvolání přímo voleného starosty obce je přijato 

a je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního 

referenda zúčastnily.“. 
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ČÁST PÁTÁ 

 

Změna soudního řádu správního 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona  

č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., 

zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 

Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 

165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., 

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 

Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., 

zákona č. 303/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto: 

                                                                                                            

1. V § 91a se v odstavci 2 před slovem „navrhovatel“ nahrazuje spojka „a“ čárkou, a na 

konci odstavce 2 se vkládají slova „a jde-li o referendum o odvolání přímo voleného 

starosty obce, i přímo volený starosta obce“. 

 

 

2. Za § 91a se vkládá nový § 91aa, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní: 

 

„§ 91aa 

Ochrana ve věci zániku funkce přímo voleného starosty obce 

 

 (1) Za podmínek stanovených zvláštním zákonem
22) 

může se přímo volený starosta 

obce, jehož funkce zanikla, domáhat zrušení rozhodnutí správního orgánu, který o zániku 

funkce přímo voleného starosty rozhodl. 

  

 (2) Účastníky jsou přímo volený starosta obce a správní orgán, který rozhodnutí vydal.  

  

 (3) Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. 

Jednání není třeba nařizovat.“. 

 

____________________  

 

22) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
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ČÁST ŠESTÁ 

Přechodné ustanovení 

 

Čl. VI 

 

Ustanovení tohoto zákona se poprvé použijí pro volby přímo volených starostů v roce 

2018, k nimž dojde společně s takovými volbami do zastupitelstev obcí konanými v roce 

2018, v nichž se členové zastupitelstev volí na celé čtyřleté funkční období. 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.  
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