
ÚSTAVNÍ ZÁKON 

ze dne ……. 2018 

 

o referendu  

 

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: 

 

 

Čl. 1 

 

Referendem vykonává lid státní moc přímo (čl. 2 odst. 2 Ústavy a čl. 21 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Čl. 2 

 

 (1) Referendem se může rozhodovat o zásadních věcech vnitřní nebo zahraniční 

politiky státu, jakož i o jiných důležitých otázkách veřejného zájmu. 

 (2) Předmětem referenda nemohou být ústavně zaručená základní práva a svobody, 

daně, odvody nebo jiné platební povinnosti k veřejným rozpočtům a státní rozpočet, výkon 

moci soudní, ustavování jednotlivých osob do funkcí a jejich odvolávání z funkcí vyjma 

prezidenta republiky, změny podstatných náležitostí demokratického právního státu. 

 (3) Referendem nelze rozhodovat též o věcech, které by byly v rozporu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodního práva. 

 

Čl. 3 

 

 (1) Otázka kladená pro hlasování v referendu musí být jasná, srozumitelná  

a formulována tak, aby bylo možné na ni odpovědět buď „ano“ nebo „ne“. 

 (2) Otázka kladená pro hlasování v referendu nesmí směřovat ke změně podstatných 

náležitostí demokratického právního státu. 

 (3) V tomtéž referendu může být položena k téže věci pouze jedna otázka; položeno 

však může být více otázek k různým věcem. 

 

Čl. 4 

 

(1) Právo zúčastnit se referenda a hlasovat v něm má každý občan České republiky, 

který má právo volit do Parlamentu České republiky (dále jen „oprávněný občan“). 

(2) Hlasování v referendu se koná pouze na území České republiky. 

 

Čl. 5 

 

 (1) Referendum vyhlašuje prezident republiky. Učiní tak nejpozději do 30 dnů od 

podání návrhu na jeho vyhlášení. 

 (2) Prezident republiky referendum vyhlašuje, je-li mu předložen návrh na jeho 

vyhlášení společně nejméně 101 poslancem nebo 41 senátorem, nebo vládou, nebo nejméně 

100 tis. občany České republiky formou petice. 
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 (3) Prezident republiky referendum nevyhlásí po dobu, po kterou je vyhlášen stav 

ohrožení pro území státu nebo jeho část, nouzový stav nebo válečný stav. Po tuto dobu se 

přerušuje běh lhůty stanovené pro vyhlášení referenda. Poté co byl takový stav ukončen, 

počíná lhůta pro vyhlášení referenda dle odstavce 1 běžet znovu. 

 (4) Prezident republiky posuzuje návrhy na vyhlášení referenda jednotlivě v pořadí, 

v jakém mu byly podány. Referendum na základě později podaném návrhu nevyhlásí, jestliže 

jde o obsahově stejnou otázku, nebo se později podaný návrh obsahově vzájemně vylučuje 

s návrhem na vyhlášení referenda podaným dříve. 

 

Čl. 6 

 

 (1) Prezident republiky se může před vyhlášením referenda obrátit na Ústavní soud 

s návrhem na posouzení přípustnosti návrhu na vyhlášení referenda, nebo zda položená otázka 

je v souladu s požadavky uvedenými v čl. 3, nebo zda předmět referenda, které má vyhlásit, je 

v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Pokud Ústavní soud vysloví přípustnost 

návrhu na vyhlášení referenda, prezident republiky referendum vyhlásí. 

 (2) Obrátí-li se prezident republiky na Ústavní soud s návrhem dle odstavce 1, lhůta 

dle čl. 5 odstavce 1 neběží po dobu od podání návrhu prezidentem republiky do okamžiku, 

kdy se rozhodnutí Ústavního soudu stalo vykonatelným. 

 (3) Prezident republiky ve lhůtě podle čl. 5 odstavec 1 může rozhodnout, že návrhu na 

vyhlášení referenda nevyhoví, má-li za to, že předložený návrh je nepřípustný, nebo že 

navržená otázka není v souladu s požadavky uvedenými v čl. 3; toto rozhodnutí neprodleně 

oznámí navrhovateli referenda. 

 (4) Proti rozhodnutí prezidenta republiky, že návrhu na vyhlášení referenda nevyhoví, 

lze podat opravný prostředek Ústavnímu soudu dle čl. 14 odstavec 2. 

 

Čl. 7 

 

 Prezident republiky vyhlásí referendum vždy, pokud jde o přijetí ústavy, změnu 

ústavy, přijetí ústavního zákona, ratifikaci mezinárodní smlouvy, kterou se převádí některé 

pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci (čl. 10a Ústavy), 

o vstupu do eurozóny a vystoupení z Evropské unie. Učiní tak bez návrhu ve lhůtě 15 dnů ode 

dne postoupení příslušné normy prezidentu republiky k podpisu; čl. 87 odstavec 2 Ústavy 

zůstává nedotčen. 

 

Čl. 8 

 

 Ke zjištění stanoviska občanů v určité otázce vnitřní nebo zahraniční politiky státu, 

nebo otázkách veřejného zájmu vyhlásí prezident republiky referendum, navrhne-li to vláda 

nebo společně nejméně dvě pětiny poslanců. Učiní tak ve lhůtě podle čl. 5 odstavce 1. 

 

Čl. 9 

 

 (1) Jsou-li splněny podmínky pro vyhlášení referenda stanovené tímto ústavním 

zákonem, prezident republiky vyhlásí referendum tak, aby se konalo nejdříve 90 dnů  

a nejpozději 120 dnů ode dne, kdy prezident republiky referendum vyhlásil. 

 (2) Pokud by se při dodržení lhůt pro konání referenda mělo referendum konat 

v posledních 6 měsících volebního období Poslanecké sněmovny nebo funkčního období 
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zastupitelstev územních samosprávných celků, vyhlásí prezident republiky referendum tak, 

aby se konalo spolu s volbami do Poslanecké sněmovny nebo s celostátními volbami do 

zastupitelstev územních samosprávných celků. 

 (3) Je-li referendum vyhlášeno, nevykoná se po dobu, po kterou je vyhlášen stav 

ohrožení pro celé území státu nebo jeho část, nouzový stav nebo válečný stav. Po tuto dobu se 

přerušuje běh lhůty stanovené pro konání referenda dle odstavce 1. Poté co byl takový stav 

ukončen, počíná lhůta pro konání referenda dle odstavce 1 běžet znovu. 

 

Čl. 10 

 

 V referendu je přijato rozhodnutí, pro které se vyslovila nadpoloviční většina 

oprávněných občanů, kteří se zúčastnili hlasování. 

 

Čl. 11 

 

 Rozhodnutí přijaté v referendu oznámí prezident republiky ve Sbírce zákonů ve lhůtě 

stanovené zákonem. 

 

Čl. 12 

 

 (1) Referendum, v němž bylo přijato rozhodnutí oznámené podle čl. 11, se může ve 

stejné věci konat, při dodržení postupu podle tohoto ústavního zákona, nejdříve až 

v následujícím volebním období Poslanecké sněmovny. 

 (2) Bylo-li rozhodnutí v referendu přijaté oznámené v posledním roce volebního 

období Poslanecké sněmovny, lze referendum v téže věci opakovat nejdříve po uplynutí tří let 

od účinnosti oznámení podle čl. 11. 

 

Čl. 13 

 

 (1) Rozhodnutí přijatá v referendu zavazují příslušné státní orgány i osoby. 

 (2) Výsledek referenda může Poslanecká sněmovna změnit anebo zrušit ústavním 

zákonem nejdříve v jejím následujícím volebním období. Nabyl-li však výsledek referenda 

své účinnosti v posledním roce volebního období Poslanecké sněmovny může ke změně nebo 

zrušení výsledku referenda dojít nejdříve po uplynutí tří let od účinnosti oznámení podle čl. 

11. 

 

Čl. 14 

 

 (1) Vedle přípustnosti návrhu na vyhlášení referenda dle čl. 6 odstavec 1 rozhoduje 

Ústavní soud o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky o návrhu na 

vyhlášení referenda a o tom, zda postup při provádění referenda je v souladu s ústavním 

pořádkem České republiky a se zákonem o provádění referenda. 

 (2) Pokud prezident republiky referendum ve lhůtě uvedené v čl. 5 odstavec 1 

nevyhlásil, může se navrhovatel referenda obrátit do 20 dnů od uplynutí uvedené lhůty na 

Ústavní soud s návrhem, aby rozhodl, že prezident republiky byl povinen referendum 

vyhlásit. Neshledá-li Ústavní soud návrh na vyhlášení referenda jako nepřípustný a návrhu 

vyhoví, jeho rozhodnutí se vyhlásí obdobným způsobem jako zákon; dnem vyhlášení tohoto 

rozhodnutí je referendum vyhlášeno. 
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 (3) Návrh Ústavnímu soudu podle odstavce 2 nelze podat, jestliže tento již rozhodl, že 

návrh na vyhlášení referenda je nepřípustný (čl. 6 odstavec 1). 

 

Čl. 15 

 

 Zákon upraví další podmínky výkonu práva hlasovat v referendu, jakož i podrobnosti 

navrhování, vyhlašování a provádění referenda a soudního přezkumu ve věcech referenda. 

K přijetí tohoto zákona je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem. 

 

Čl. 16 

 

 Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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