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III.  
 

N á v r h 
ZÁKON 

ze dne ………………. 2019, 
kterým se mění některé volební zákony  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky  

Čl. I 
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona 
č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., 
zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona 
č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., 
zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona 
č. 90/2017 Sb., zákona č. 72/2018 Sb. a zákona č.    /2019 Sb., se mění takto: 
1. V § 7 odst. 1 písm. f) se slova „, které je stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,“ 

zrušují. 
2. V § 9 odst. 2 písm. a) se za slovo „řídí“ vkládají slova „a kontroluje“. 
3. § 55 zní: 

„§ 55 
Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, lhůta podle § 1 odst. 3 se zkracuje na 

80 dnů.“. 
4. § 59 zní: 

„§ 59 
Volební obvody pro volby do Senátu jsou účelovým územním prvkem vedeným 

v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Editorem identifikačních  
a lokalizačních údajů volebních obvodů a údajů o vazbách na ostatní územní prvky v registru 
je Ministerstvo vnitra.“. 
5. Příloha č. 3 se zrušuje. 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů 
Čl. III 

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. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., 
zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č.    /2019 Sb., se mění takto: 
1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:  

„(2) Volební období zastupitelstev krajů je čtyřleté. Volby do zastupitelstev krajů se 
konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne2). 
---------------------- 
2) Čl. 102 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.“. 
2. V § 9 odst. 2 písm. a) se za slovo „řídí“ vkládají slova „a kontroluje“.  
 

Čl. IV 
Přechodné ustanovení 

Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

Čl. V 
V § 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 
„(2) Volební období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby do zastupitelstev obcí se konají 

v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne2). 
---------------------- 
2) Čl. 102 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.“. 
 

Čl. VI 
Přechodné ustanovení 

Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
ÚČINNOST 

Čl. VII 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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