
S e n á t n í   n á v r h 
ZÁKON 

ze dne ……………. 2016,  
 

 
kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o místním referendu 

 
Čl. I 

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

č. 234/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se 
mění takto: 
 
1. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „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. V § 27 odst. 7 se za slovo „okrskové“ vkládají slova „komise, okrskové volební komise“. 

3. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který zní: 
 

„§ 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, může přípravný výbor v souladu s 
§ 21 odst. 1 delegovat do okrskové volební komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to 
ve lhůtě stanovené pro delegování členů okrskové volební komise příslušným volebním 
zákonem. Tento člen okrskové volební komise plní také úkoly člena okrskové volební komise 
podle příslušného volebního zákona a má nárok na zvláštní odměnu člena okrskové volební 
komise poskytovanou v souladu s příslušným volebním zákonem. 
 
 (2) Koná-li se místní referendum společně v tentýž den s krajským referendem, plní 
okrskové komise zřízené podle zákona upravujícího krajské referendum rovněž úkoly 
okrskových komisí pro místní referendum. Koná-li se místní referendum na návrh 
přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 odst. 1 delegovat do okrskové 
volební komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve lhůtě stanovené pro delegování 
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členů zákonem upravujícím krajské referendum. Tento člen okrskové komise plní také úkoly 
člena okrskové komise podle zákona upravujícího krajské referendum a má nárok na zvláštní 
odměnu člena okrskové komise poskytovanou v souladu se zákonem upravujícím krajské 
referendum. 
 
 (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 volební komise nebo 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. V místnosti, kde se sčítají hlasy, mají právo být 
přítomny osoby stanovené příslušným zvláštním zákonem a tímto zákonem. Na tyto osoby se 
vztahuje zákaz poskytování informací podle § 26 a podle příslušného zvláštního zákona. 
 
 (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. 

 
 (7) Náklady na zajištění volební místnosti a jejího vybavení podle odstavce 6, které 
vyžadují současně příslušný zvláštní zákon a tento zákon, se hradí ze státního rozpočtu, koná-
li se místní referendum v souběhu s volbami, nebo z rozpočtu kraje, koná-li se místní 
referendum pouze v souběhu s krajským referendem nebo jedná-li se o vybavení, které 
vyžadují současně pouze zákon upravující krajské referendum a tento zákon.“. 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o krajském referendu 

 
Čl. II 

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

zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se mění takto: 
 
 
1. V § 5 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „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 prezidenta 
republiky, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb; věta první se 
nepoužije.“. 

2. V § 27 odst. 7 se za slovo „okrskové“ vkládají slova „komise, okrskové volební komise“. 

3. V § 28 odstavec 1 zní: 
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„(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 příslušného volebního zákona rovněž úkoly okrskových komisí pro referendum. Koná-li 
se krajské referendum na návrh přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 
odst. 1 delegovat do okrskové volební komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve 
lhůtě stanovené pro delegování členů okrskové volební komise příslušným volebním 
zákonem. Tento člen okrskové volební komise plní také úkoly člena okrskové volební komise 
podle příslušného volebního zákona a má nárok na zvláštní odměnu člena okrskové volební 
komise v souladu s příslušným volebním zákonem.“. 
4. V § 28 odst. 3 se slova „okrskové komise a zvláštní okrskové komise“ nahrazují slovy 

„okrskové volební komise“. 

5. V § 28 se na konci odstavce 4 doplňují věty „V místnosti, kde se sčítají hlasy, mají právo 
být přítomny osoby stanovené příslušným volebním zákonem a tímto zákonem. Na tyto 
osoby se vztahuje zákaz poskytování informací podle § 26 a podle příslušného volebního 
zákona.“. 

6. V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Náklady na zajištění volební místnosti a jejího vybavení podle odstavce 5, které 
vyžadují současně příslušný volební zákon a tento zákon, se hradí ze státního rozpočtu.“. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
Účinnost 

 
Čl. III 

  
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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