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Platné znění ustanovení novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn  
a doplnění 

 
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

§ 5 
 

Den a doba hlasování v místním referendu 
 

(1) Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. Koná-li se hlasování v místním 
referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z 
komor Parlamentu České republiky nebo do Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, 
která je stanovena pro konání voleb. Koná-li se hlasování v místním referendu současně 
s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu 
České republiky, do Evropského parlamentu nebo s volbou prezidenta republiky, koná 
se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb; věta první se nepoužije. 

 
      (2) Na území, na kterém se má místní referendum konat, se po dobu trvání nouzového 
stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (dále jen "krizový stav") 
    a) běh lhůt podle tohoto zákona přerušuje, 
    b) místní referendum nekoná; den konání místního referenda stanoví zastupitelstvo obce, 
zastupitelstvo města, zastupitelstvo městské části nebo zastupitelstvo městského obvodu (dále 
jen "zastupitelstvo obce") nebo zastupitelstvo statutárního města a zastupitelstvo hlavního 
města Prahy (dále jen "zastupitelstvo statutárního města") tak, aby se konalo nejpozději do 90 
dnů po ukončení krizového stavu. 
 

§ 55 

Počet oprávněných osob 

Počet oprávněných osob se zjišťuje z počtu obyvatel podle stavu k 1. lednu toho roku, 
v němž byl návrh přípravného výboru podán. 

 
§ 55a 

 
Souběh místního referenda a voleb nebo krajského referenda 

 
(1) Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami do některé z 

komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu, do zastupitelstev 
krajů, do zastupitelstev obcí nebo s volbou prezidenta republiky, plní okrskové volební 
komise zřízené podle příslušného volebního zákona rovněž úkoly okrskových komisí pro 
místní referendum. Koná-li se místní referendum na návrh přípravného výboru, 
jednoho člena, případně náhradníka do okrskové volební komise může delegovat i 
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přípravný výbor. 
 
 (2) Koná-li se místní referendum společně v tentýž den s krajským referendem, 
plní okrskové komise zřízené podle zvláštního zákona rovněž úkoly okrskových komisí 
pro místní referendum. Koná-li se místní referendum na návrh přípravného výboru, 
jednoho člena do okrskové komise může delegovat i přípravný výbor. 
  
 (3) Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami nebo s krajským 
referendem, probíhá informování voličů a oprávněných občanů podle příslušného 
zvláštního zákona a podle tohoto zákona. 
  
 (4) K ukončení činnosti okrskové komise a zvláštní okrskové komise dojde tehdy, 
jsou-li splněny podmínky pro ukončení jejich činnosti pro všechny souběžně konané 
volby nebo referendum. 
  
 (5) Při souběhu místního referenda a voleb nebo krajského referenda jsou 
hlasovací lístky a úřední obálky pro místní referendum a pro jednotlivé druhy voleb 
nebo krajské referendum odlišeny barevně. Barva hlasovacího lístku je shodná s barvou 
úřední obálky pro příslušný druh voleb a pro referendum. 
  
 (6) Při souběhu voleb nebo krajského referenda s místním referendem jsou 
společné 
  

a) volební místnost a místnost pro hlasování vybavená podle příslušného zvláštního 
zákona a tohoto zákona, 
  

b) hlasovací schránka a volební schránka, 
  

c) přenosná hlasovací schránka a přenosná volební schránka. 
 
 
 
 

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 5 

Den a doba hlasování v krajském referendu 

 
(1) Hlasování v krajském referendu se koná v jednom dni. Den a dobu konání 

krajského referenda stanoví zastupitelstvo kraje. Koná-li se hlasování v krajském referendu 
současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor 
Parlamentu České republiky nebo do Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, která 
je stanovena pro konání voleb; věta první se nepoužije. Koná-li se hlasování v krajském 
referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé 
z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu nebo s volbou 
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prezidenta republiky, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb; 
věta první se nepoužije. 

           (2) V kraji, v němž se má krajské referendum konat, se po dobu trvání stavu nebezpečí, 
nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (dále jen „krizový stav“) 

      a) běh lhůt podle tohoto zákona přerušuje, 

      b) krajské referendum nekoná; den konání krajského referenda stanoví zastupitelstvo kraje 
tak, aby se konalo nejpozději do 90 dnů po ukončení krizového stavu. 

 

§ 28 

Souběh referenda a voleb 

   (1) Koná-li se krajské referendum společně v tytéž dny s volbami do zastupitelstev 
územních samosprávných celků, plní okrskové volební komise zřízené podle zvláštního 
předpisu14)  rovněž  úkoly okrskových komisí pro referendum.  

   (1) Koná-li se krajské referendum společně v tytéž dny s volbami do některé z komor 
Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů, do 
zastupitelstev obcí nebo s volbou prezidenta republiky, plní okrskové volební komise 
zřízené podle zvláštního předpisu14)  rovněž úkoly okrskových komisí pro referendum. 

   (2) Koná-li se referendum společně v tytéž dny s volbami, probíhá informování voličů a 
oprávněných občanů podle příslušného volebního zákona a podle tohoto zákona. 

   (3) K ukončení činnosti okrskové komise a zvláštní okrskové komise dojde tehdy, jsou-li 
splněny podmínky pro ukončení jejich činnosti pro všechny souběžně konané volby nebo 
referendum. 

   (4) Při souběhu referenda a voleb jsou hlasovací lístky a úřední obálky pro jednotlivé druhy 
voleb a referendum odlišeny barevně. Barva hlasovacího lístku je shodná s barvou úřední 
obálky pro příslušný druh voleb a pro referendum. 

   (5) Při souběhu voleb a referenda jsou společné 

    a) volební místnost a místnost pro hlasování vybavená podle volebního zákona a tohoto 
zákona, 

    b) hlasovací schránka a volební schránka, 

    c) přenosná hlasovací schránka a přenosná volební schránka. 
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