
 
§ 4 
 

Právo volit 
 

 (1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy 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) má právo volit ten volič, který je v den voleb 
přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části. 
  
 (2) Překážkami výkonu volebního práva jsou 
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 
  
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům, 7) 
  
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 8) nebo 
  
d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby, 9) vyžaduje-li to plnění povinností z této 
služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí. 10) 
  
____________________ 
  
4) § 16 zákona č. 128/2000 Sb. § 6 zákona č. 131/2000 Sb. 
  
5) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel). 
  
6) § 15 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 
§ 4 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. 
  
7) § 10 a 855 občanského zákoníku. 
  
8) § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 
548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. 
  
9) § 16 až 18 zákona č. 218/1999 Sb. , o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný 
zákon). 
  
10) § 40 zákona č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání. 


