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Volby do zastupitelstev obcí konané na podzim 2018 - stanovení počtu členů zastupitelstva 

obce na další volební období  

 

 

Vážená paní starostko, 

Vážený pane starosto, 

 

v souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim tohoto 

roku, dovolujeme si Vás upozornit na ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), která upravují 

stanovení počtu členů zastupitelstva obce na každé volební období.  

 

Podle ustanovení § 67 zákona o obcích počet členů zastupitelstva obce na každé volební období 

stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.   

 

Ze stanoviska Ministerstva  vnitra ze dne 9.5.2018 č.j. MV-50102-2/ODK -2018 vyplývá,  že   

“ jedině zastupitelstvo může (a musí) stanovit počet členů zastupitelstva. Z povahy věci je 

nutné, aby zastupitelstvo rozhodlo i v případě, že počet členů nebude pro další funkční období 

zastupitelstva změněn (jen zastupitelstvo je totiž oprávněno takové rozhodnutí činit). V rozporu 

s uvedeným není ani dikce § 68 odst. 4 zákona o obcích, podle něhož neurčí-li zastupitelstvo 

jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím 

volebním období. Toto ustanovení totiž nelze chápat tak, že by zastupitelstvo zbavovalo 

povinnosti se danou otázkou zabývat. Svou povahou jde pouze o určitou „pojistku“ pro případ 

porušení § 67 zákona o obcích“. 

 

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu 

obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v 

obci, městysu, městě: 
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do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 

 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 

 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

 

nad 150 000 obyvatel 

 

35 až 55 členů 

 

Pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je rozhodující počet obyvatel obce k 1. lednu 

roku, v němž se konají volby (§ 68 odst. 3 zákona o obcích), tedy k 1. lednu 2018. 

 

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu 

nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (včetně oznámení způsobem umožňujícím dálkový 

přístup). Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě 

obvyklým (§ 68 odst. 2 zákona o obcích). 

 

Informaci o stanovení počtu členů zastupitelstva obce bude muset znát příslušný pověřený 

obecní úřad za účelem posouzení správnosti údajů na podaných kandidátních listinách. 

Krajskému úřadu Středočeského kraje se informace o stanovení počtu členů zastupitelstva obce 

nezasílá. 

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018 (tj. informace k podávání kandidátních 

listin, ke kandidátům, k volebním stranám, které jsou oprávněny podat kandidátní listinu apod.) 

lze vyhledat na webových stránkách Ministerstva vnitra:  

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx. 

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí jsou rovněž zveřejněny na webu Středočeského 

kraje: http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci. 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx
http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci
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Po vyhlášení voleb prezidentem republiky Vám zašleme, jako obvykle, souhrnnou metodiku 

krajského úřadu, která bude obsahovat detailní přípravu voleb do zastupitelstev obcí včetně 

vzorů příslušných dokumentů (volební úkoly obecního úřadu a starosty). 

 

S pozdravem 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Alice Opočenská, MPA 

                                                                                                vedoucí odboru  


