
Příloha Usnesení VUZP č. 127 ze dne 13. července 2016 
 

 
Pozměňovací návrhy 

 
k návrhu senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, 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 

 
Senátní tisk č. 213 

 
 
1. V čl. I za bod 1 vložit nový bod 2, který zní: 

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

Následující body přečíslovat. 

2. V čl. I dosavadním bodu 2 v § 55a odst. 1 větu druhou nahradit větami „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.“. 

3. V čl. I dosavadním bodu 2 v § 55a odst. 2 slova „zvláštního zákona“ nahradit slovy „zákona 
upravujícího krajské referendum“.  

4. V čl. I dosavadním bodu 2 v § 55a odst. 2 větu druhou nahradit větami „Koná-li se místní 
referendum na návrh přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 odst. 1 
delegovat do okrskové komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve lhůtě stanovené 
pro delegování 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.“. 

5. V čl. I dosavadním bodu 2 v § 55a odst. 4 slova „okrskové komise a zvláštní okrskové 
komise“ nahradit slovy „okrskové volební komise nebo okrskové komise“. 

6. V čl. I dosavadním bodu 2 v § 55a na konci odstavce 5 doplnit věty „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.“. 

7. V čl. I dosavadním bodu 2 se v § 55a doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(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.“. 

8. V čl. II za bod 1 vložit nový bod 2, který zní: 
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„2. V § 27 odst. 7 se za slovo „okrskové“ vkládají slova „komise, okrskové volební 
komise“.“. 

Následující body přečíslovat. 

9. V čl. II dosavadní bod 2 upravit takto: 

„3. V § 28 odstavec 1 zní: 

„(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.“. 

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.“. 

10. V čl. II za dosavadní bod 2 doplnit body 4 až 6, které znějí: 

„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 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.“.“. 
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