
N á v r h  

 

ZÁKON 

 

ze dne ………………. 2019, 

 

kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

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

ve znění pozdějších předpisů  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

   

 
ČÁST PRVNÍ 

 

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

zákonů 

 

Čl. I 

 

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

znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 

Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 4 odst. 1 se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“. 

 

2. V § 5 odst. 1 se za slovo „volič“ vkládají slova „ , který alespoň v den voleb, a konají-

li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a“ 

 

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“. 

 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé 

použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 

Čl. III 

 

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 626/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 
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č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 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. 424/2010 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., zákona 

č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb. a zákona č. 175/2018 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“. 

2. V § 16 odst. 2 písm. a) se zrušují slova „a být volen“.  

3. V § 16 odst. 3 se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“. 

4. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní: 

 „§ 16a 

Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo být volen do zastupitelstva obce za 

podmínek stanovených zvláštním zákonem.“  

5. V § 17 se slova „18 let“ nahrazují slovy „16 let“. 

6. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní: 

„§ 17a 

Oprávnění uvedená v § 16a má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím 

státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.“ 

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

Zákon č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé 

použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

 

Čl. V 

 

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., 
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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. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 

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., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., 

zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 

Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 257/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 7 úvodní části ustanovení se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“. 

2. V § 7 písm. a) se zrušují slova „a být volen“. 

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní: 

„§ 7a 

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

zastupitelstva hlavního města Prahy za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem.“ 

4. V § 8 úvodní části ustanovení se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“. 

5. V § 8 písm. a) se zrušují slova „a být volen“. 

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

„8a 

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo být volen do zastupitelstva 

městské části za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.“ 

7. V § 9 odst. 1 se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“. 

8. V § 9 odst. 2 se číslo „18“ nahrazuje číslem „16“. 

9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní: 

„9a 

Oprávnění uvedená v § 7a a 8a má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím 

státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v hlavním městě Praze nebo městské 

části, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která 

byla vyhlášena.“ 

 

Čl. VI 

Přechodné ustanovení 

Zákon č. 131/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé 

použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. VII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení. 
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