
ÚSTAVNÍ ZÁKON 

ze dne ………………………………… 2017, 

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších ústavních zákonů 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: 

 

Čl. I  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona 
č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., 
ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona 
č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a ústavního zákona č. 98/2013 Sb., se 
mění takto: 

1. V čl. 101 odst. 1 se za slovo „spravována“ vkládají slova „starostou, radou obce nebo“,  
a za slovo „zastupitelstvem“ se dále doplňují slova „obce na základě obecního zřízení, 
kterým se řídí.“ 

2. V čl. 101 odst. 2 se za slovo „spravován“ vkládají slova „hejtmanem, radou kraje a 
zastupitelstvem kraje na základě krajského zřízení, kterým se řídí“. 

3. V čl. 102 odst. 1 se na úvod doplňuje slovy „Starosta, hejtman a“, který dále 
pokračuje slovy  „členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě 
všeobecného, rovného a přímého volebního práva.“ 

4. Čl. 102 odst. 2 věta první zcela nově zní „Volební období starosty, hejtmana a členů 
zastupitelstev je čtyřleté“. 

5. V čl. 102 odst. 2 věta druhá se za slovo „volby“ vkládají slova „starosty, hejtmana 
nebo člena zastupitelstev“, a za slovo „uplynutím“ se vkládají slova „jejich volebního 
období“. 

6. V čl. 102 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Zákon stanoví způsob a podmínky přímé volby starostů, hejtmanů a členů 

zastupitelstev.“ 
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7. V čl. 104 odst. 1 se slovo „zastupitelstev“ nahrazuje slovy „územních samosprávných 
celků“. 

8. Čl. 104 odst. 2 se zcela nově zní  „Obec rozhoduje ve všech věcech územní samosprávy, 
pokud tyto nejsou zákonem svěřeny kraji“. 

 

Čl. II  

 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem  1. 7. 2018. 
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