
           

Stanovisko vlády 

k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina 

Karla Andrleho Sylora, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Karla Pražáka, Marka 

Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Martina Lanka a Jiřího Štětiny na 

vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 183) 

 

Vláda na své schůzi dne 28. května 2014 projednala a posoudila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona 

nesouhlas zejména z těchto důvodů: 

1. Kvóra stanovená v současné době zákonem o místním referendu kromě 

předpokladu pro legitimitu takto konstituovaných rozhodnutí zohledňují 

skutečnost, že v místním referendu může být rozhodnuto o otázkách, které jsou 

pro fungování obce zásadní, a že rozhodnutí v místním referendu se dotýká 

všech občanů obce. Stanovení kvóra tak má především zajistit dostatečnou 

reprezentativnost při rozhodování v místním referendu a zabránit současně tomu, 

aby o zásadních otázkách výkonu územní samosprávy, majících přímý dopad na 

všechny občany obce, mohla rozhodnout naprostá menšina oprávněných osob. 

Současně jsou kvóra zákonem stanovena v takové výši, aby nevytvářela 

nepřiměřené překážky pro přijímání platných a závazných rozhodnutí v místním 

referendu. V úvahu by přicházela změna spočívající v odstranění podmínky 

celkové minimální účasti hlasujících v místním referendu a zachování pouze 

podmínky minimálního počtu oprávněných osob hlasujících pro konkrétní návrh.  

2. Co se týče rozhodování o oddělení části obce, sloučení obcí či o připojení obce, 

s ohledem na zásadní důsledky takovýchto rozhodnutí pro občany dotčených 

obcí je nezbytné, aby pro jeho přijetí zůstalo zachováno dosavadní kvalifikované 

kvórum.  
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3. Předložený návrh zcela pomíjí právní úpravu krajského referenda obsaženou 

v zákoně o krajském referendu. Úprava platnosti a závaznosti rozhodnutí 

v krajském referendu je přitom analogická k právní úpravě místního referenda. 

S otázkou vzniku nedůvodné rozdílnosti v právní úpravě institutu místního 

referenda na jedné straně a institutu krajského referenda na straně druhé se 

předkladatelé návrhu zákona nikterak nevypořádávají. 
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