
Abstrakt – Volby do zastupitelstev obcí v České republice 
 
 
 Tématem mé diplomové práce jsou volby do zastupitelstev obcí v České 

republice. Toto téma jsem si zvolil zejména z toho důvodu, že se těmto volbám poněkud 

nezaslouženě dostává oproti jiným druhům voleb, zvláště oproti volbám do Poslanecké 

sněmovny, mnohem menší pozornosti a to jak v odborné literatuře, tak i v médiích. Je 

tomu tak i přesto, že se rozhodnutí zastupitelstev vzniklých z těchto voleb často dotýkají 

konkrétních lidí nejcitelněji. V tomto roce proběhlo také u Ústavního soudu několik 

zajímavých řízení týkajících se právě voleb do zastupitelstev obcí, což můj zájem jen 

zvýšilo.           

 Cílem této práce je poskytnout komplexní pohled na právní úpravu voleb do 

zastupitelstev obcí, pokusit se o její zhodnocení a popřípadě i o navržení některých 

jejích změn.             

 Tato práce se skládá s úvodu, 8 kapitol a závěru a její struktura je v zásadě 

založena na struktuře zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.     

 Úvod se věnuje příčinám toho, proč se volbám do zastupitelstev obcí dostává 

relativně malé pozornosti a také problémům, jimž musí zákonodárce pří právní úpravě 

těchto voleb čelit. Osvětluje také, proč jsem si zvolil právě toto téma diplomové práce, 

načrtává její strukturu a stanovuje některé její cíle.      

 První kapitola se zabývá ústavním zakotvením voleb do zastupitelstev obcí, 

přičemž se zaměřuje na  článek 102 Ústavy ČR a na rozbor v něm uvedených principů 

těchto voleb.           

 Druhá kapitola se zaobírá zejména charakterem volebního systému těchto voleb 

ale také tím, kdy se tyto volby konají a jak a kým jsou vyhlašovány.   

 Třetí kapitola se zaměřuje na aktivní a pasivní volební právo i na překážky 

výkonu aktivního volebního práva u voleb do zastupitelstev obcí a na jejich porovnání 

s volebním právem i s těmito překážkami u ostatních druhů voleb.    

 Čtvrtá kapitola má poněkud širší rozsah. V jednotlivých podkapitolách se totiž 

zaměřuje na rozličné prvky voleb do zastupitelstev obcí, tedy jmenovitě na počet členů 

zastupitelstev obcí, volební orgány, kandidátní listiny, volební strany, hlasovací lístky, 



volební okrsky, volební obvody, seznamy voličů a volební kampaň. Nejzajímavější částí 

této kapitoly je podle mého názoru s ohledem na události posledního roku podkapitola 

zabývající se volebními obvody.      

 Pátá kapitola je věnována samotnému hlasování. Rozebírá zejména jeho průběh, 

způsob jakým volič hlasuje, tedy jakým upravuje volební lístek a také to, jak se jeho 

hlasování promítne ve výsledcích voleb. Velká její část je také věnována hodnocení této 

části právní úpravy voleb do zastupitelstev obcí z hlediska de lege ferenda. 

 Šestá kapitola se pak v krátkosti zmiňuje o vzniku a zániku mandátu člena 

zastupitelstva obce, jakož i o tom, co se stane, pokud se tento mandát skutečně 

uprázdní.           

 Sedmá kapitola se zaobírá mimořádnými volbami, tedy jejich jednotlivými typy 

a situacemi za kterých k těmto jednotlivým typům mimořádných voleb dochází.  

 Osmá kapitola se pokouší ve stručnosti osvětlit soudní přezkum voleb do 

zastupitelstev obcí, přičemž se snaží dotknout některých nejasností týkajících se tohoto 

přezkumu i jednotlivých metod ochrany, jenž tento soudní přezkum umožňuje. 

 Závěr pak v krátkosti shrnuje problémy současné právní úpravy voleb do 

zastupitelstev obcí. 

 


