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Stanovení počtu volených členů zastupitelstva – volby do zastupitelstev obcí  
 
Prezident republiky svým rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 vyhlásil 
dne 13. 4. 2022 volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky. Termín 
voleb stanovil na dny 23. a 24. září 2022.  

S ohledem na blížící se termín voleb do zastupitelstev obcí a zejména s ohledem na příp. 
termíny konání řádných zasedání zastupitelstev obcí a přípravu programů těchto zasedání,  
si Vám dovolujeme zaslat informace týkající se stanovení počtu členů zastupitelstva obce  
pro následující volební období.  

Zastupitelstva obcí mohou v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), nejpozději do 85 dnů přede 
dnem voleb, tzn. nejpozději do 30. 6. 2022 stanovit počet členů zastupitelstva, které vzejde 
z podzimních voleb.  

Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce je třeba přihlédnout zejména k počtu obyvatel  
a velikosti územního obvodu; § 68 zákona o obcích stanoví rozmezí počtu členů zastupitelstev 
obcí v závislosti na počtu obyvatel následovně: 
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. 

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu 
roku, v němž se konají volby. Údaje o počtu obyvatel obce k 1. 1. 2022 naleznete zde:  
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112022  
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 OOSČ 219/2022 
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I. Schimmerová 
564 602 179 

29. 4. 2022 

Určeno všem městům, městysům  
a obcím Kraje Vysočina, v nichž budou 
probíhat pouze volby do zastupitelstev 
obcí 
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Rozhodnutí zastupitelstva o počtu volených členů zastupitelstva je třeba zveřejnit na úřední 
desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů 
zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým. 

V případě, že zastupitelstvo neurčí jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů 
zastupitelstva obce v končícím volebním období. 

Přikládáme přehled termínů a lhůt k volbám do zastupitelstev obcí. Podrobnou metodiku 
k činnosti starosty obce a obecních úřadů k volbám do zastupitelstev obcí Vám zašleme 
následně. Metodiku k volbám bude krajský úřad postupně zveřejňovat na webových stránkách: 
https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-parlamentu-cr-2022/ds-
305012/p1=117960.   

V příloze tohoto přípisu naleznete metodiku k sestavování a podávání kandidátních listin, v níž 
jsou obsaženy vzory kandidátních listin, prohlášení kandidátů, resp. petic na podporu 
kandidatury. Vzory písemností rovněž naleznete zde: https://www.kr-
vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&p1=117960&id_ktg=305017  

Nejzazší termín pro podávání kandidátních listin je 19. 7. 2022 do 16 hodin.  

V případě potřeby konzultace volební problematiky jsou Vám k dispozici Mgr. Ivana 
Schimmerová, tel. č. 564 602 179, e-mail: schimmerova.i@kr-vysocina.cz nebo Ing. Bc. Andrea 
Schwammenhőferová, tel. č. 564 602 180, e-mail: schwammenhoferova.a@kr-vysocina.cz.  

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. David Marek 

vedoucí oddělení ostatních správních činností 
 
 
 
Příloha 
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