
 

 

 

Stanovisko vlády 

k návrhu poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové 
a dalších na vydání zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie (sněmovní 

tisk č. 621) 

 

Vláda na své schůzi dne 2. listopadu 2015 projednala a posoudila návrh zákona 

o referendu k imigračním kvótám Evropské unie a vyslovila s ním nesouhlas zejména 

z následujících důvodů: 

1. Návrh zákona je v rozporu s čl. 1 odst. 2 Ústavy České republiky, neboť předmětem 

rozhodnutí v jakémkoliv referendu nemohou být otázky, jejichž zodpovězení by mohlo 

Českou republiku postavit do rozporu s jejími mezinárodněprávními závazky. 

2. Návrh zákona je v rozporu s čl. 2 odst. 2 Ústavy České republiky, neboť referendum je 

možné vyhlásit jen na základě ústavního zákona. Vláda nesdílí názor předkladatelů, že 

k upořádání navrhovaného referenda, není třeba ústavního zákona, jelikož se jedná 

o referendum konzultativního charakteru. I referendum konzultativního charakteru je 

výkonem státní moci a jeho vypsáním je následně podmíněno rozhodnutí orgánů České 

republiky. 

3. Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015 a rozhodnutí Rady (EU) 

2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterými se stanoví dočasná opatření v oblasti 

mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, byla přijata na základě zmocnění 

obsaženého v čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česká republika je 

vázána, v souladu s čl. 10 Ústavy České republiky, vyhlášenou mezinárodní smlouvou, 

k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jež je tak součástí právního řadu České 

republiky. Podle čl. 10a Ústavy České republiky mohou být ratifikovanou mezinárodní 

smlouvou některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní 

organizaci nebo instituci. Návrh zákona je tedy v rozporu i s čl. 10a odst. 1 Ústavy České 

republiky.  

4. Návrh zákona je v rozporu s čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, neboť 

podrobnosti o konání referenda nelze stanovit výhradně nařízením vlády, jak v § 9 

návrhu zákona navrhují předkladatelé. Realizace práva hlasovat v referendu je zároveň 
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realizací práva občanů podílet se na správě veřejných věcí přímo, jež je zakotveno 

v čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle čl. 4 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod mohou být meze základních práv a svobod, tj. i práva podílet se přímo na 

správě věcí veřejných, upraveny pouze zákonem. V předkladateli předvídaném nařízení 

vlády tak není možné ústavně konformním způsobem limitovat práva občanů na účast 

v referendu, pročež by bylo nutné některé podrobnosti výkonu volebního oprávnění 

(např. problematiku voličských průkazů, stanovení působnosti volebních orgánů) upravit 

zvláštním zákonem. 

5. V návrhu zákona zcela chybí právní úprava přezkumu přípravy a konání referenda ve 

správním soudnictví, jakož i určení podmínek, za nichž lze realizovat kampaň na podporu 

některé z variant hlasování. Absence soudního přezkumu referenda znamená absenci 

kontrolních mechanismů garantujících svobodnou a rovnou realizaci práva účastnit se 

věcí veřejných. Nelze se ztotožnit ani s argumenty předkladatelů vůči vyloučení 

Ústavního soudu z přezkumu referenda, neboť argumentace odporuje kompetencím, jež 

jsou Ústavnímu soudu obecně Ústavou České republiky přiznány. Podle čl. 83 Ústavy 

České republiky je Ústavní soud soudním orgánem ochrany ústavnosti, a nikoliv 

orgánem obecné soudní soustavy ve smyslu čl. 91 odst. 1 Ústavy České republiky. 

6. Návrh zákona obsahuje celou řadu dalších věcných a legislativně technických vad, které 

brání jeho dalšímu projednávání, respektive které by ve svých důsledcích byly naprostou 

překážkou pro jeho faktickou aplikaci v praxi. 
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