
PŘÍLOHA č. 1

OBECNÉ INFORMACE

Základní údaje:

- zákonná úprava místního referenda (MR): zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- právo hlasovat v MR má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce 

(oprávněná osoba)

- MR se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého 

hlasovacího práva

Den a doba hlasování v místním referendu:

- hlasování 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

Rozhodování v místním referendu:

V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo 

statutárního města.

Nepřípustnost konání místního referenda:

Místní referendum nelze konat

a) o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města

b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním 

uspořádání, 

c) o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města, 

primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy, místostarosty nebo 

náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části, 

členů rady statutárního města a hlavního města Prahy a dalších členů zastupitelstva 

obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů 

dalších orgánů obce a statutárního města,

d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy 

nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními 

předpisy,

e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,

f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti,

g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,



h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání 

místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

Konání místního referenda

Místní referendum se koná, jestliže

a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo

b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvu obce nebo 

zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

V dalším textu jsou uváděny pro zjednodušení pouze informace ohledně konání místního 

referenda konaného na základě usnesení zastupitelstva obce, nikoli na základě návrhu 

přípravného výboru.

Otázka položená v místním referendu

Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo 

možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“.

Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města může rozhodnout o konání 

místního referenda prostou většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce nebo zastupitelstva 

statutárního města. V usnesení o vyhlášení místního referenda se uvedou tyto náležitosti:

a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,

b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,

c) odůvodnění návrhu,

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizaci rozhodnutí 

přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popř. 

statutárního města.

Vyhlášením místního referenda v obci se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o 

vyhlášení místního referenda na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů; vyhlášením 

místního referenda ve statutárním městě se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva 

statutárního města na úřední desce magistrátu statutárního města a na úředních deskách úřadů 

všech městských částí nebo městských obvodů po dobu 15 dnů.

Den konání místního referenda

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení. Dnem vyhlášení 

místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva obce nebo zastupitelstva 

statutárního města na úřední desce příslušného obecního úřadu nebo na úřední desce 

magistrátu statutárního města. Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva obce 

nebo z rozhodnutí statutárního města, nesmí být den konání místního referenda stanoven tak, 

aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva obce nebo zastupitelstva 

statutárního města. 



Komise pro hlasování

Pro vyhlášení místního referenda se pro hlasování zřizuje v obci okrsková komise a místní 

komise.

Okrsková komise především

a) zajišťuje průběh hlasování v hlasovacím okrsku, zejména dozírá na správné odevzdání 

hlasovacích lístků a dbá o pořádek v hlasovací místnosti

b) sčítá hlasy v hlasovacím okrsku

c) sepíše zápis o průběhu a výsledku hlasování a předá jej neprodleně místní komisi

První zasedání okrskové komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 5 dnů přede 

dnem hlasování. 

Místní komise především

a) organizuje činnosti okrskových komisí,

b) dohlíží na dodržování právních předpisů o místním referendu,

c) sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o průběhu a výsledku 

hlasování předaných okrskovými komisemi,

d) uveřejňuje výsledky hlasování v místním referendu.

První zasedání místní komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 10 dnů přede 

dnem hlasování. 

Okrsková a místní komise jsou nejméně čtyřčlenné. 

Starosta obce stanoví 25 dnů předem dnem hlasování s přihlédnutím k počtu oprávněných 

osob v hlasovacím okrsku minimální počet členů okrskové a místní komise, který nesmí být 

nižší než 4. 

Členy komisí deleguje starosta obce, pokud si delegování členů komisí zastupitelstvo obce 

nevyhradí. Členy komisí je třeba delegovat nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování. Starosta 

obce jmenuje nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování zapisovatele příslušné komise.

Člen komise má nárok na odměnu za výkon funkce, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce 

(maximálně ve výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním předpisem pro 

předsedu komise a jedné sedminy pro člena komise). Výši odměny zveřejní příslušné 

zastupitelstvo nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování na úřední desce obecního úřadu. 

Hlasovací okrsky

Hlasování v místním referendu probíhá v hlasovacích okrscích, jejichž územní vymezení se 

shoduje s územním vymezením stálých volebních okrsků vytvořených podle zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

Informování oprávněných osob



Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o 

době a místě konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým. Je-li na území obce 

více hlasovacích okrsků, uvede územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků a 

oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta obce uvede v oznámení adresy 

hlasovacích místností a otázky položené k rozhodnutí v místním referendu.

Hlasovací průkazy

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat podle místa trvalého pobytu, ale může se 

zúčastnit hlasování na území statutárního města Přerov, vydá MMPr na její žádost hlasovací 

průkaz pro místní referendum.

Kampaň pro místní referendum

Starosta obce může vyhradit plochu pro představení otázky, popřípadě otázek navržených pro 

místní referendum, a to nejméně 10 dnů přede dnem konání místního referenda. V den 

hlasování je zakázána kampaň v objektu, ve kterém se nachází hlasovací místnost.

Vyhlášení výsledků hlasování

Místní komise vyhlásí výsledky hlasování v místním referendu v obci zveřejněním na úřední 

desce obecního úřadu neprodleně po vyhovení zápisu o výsledku hlasování po dobu 15 dnů. 

Dnem vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu je první den vyvěšení těchto 

výsledků na úřední desce příslušného úřadu.

Platnost a závaznost místního referenda

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35% oprávněných osob 

zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina 

oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob 

zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a 

orgány obce a statutárního města závazné.

Náklady místního referenda

Obec hradí ze svého rozpočtu výdaje spojené 

a) s konáním místního referenda

b) s vybavením hlasovací místnosti pro okrskové komise.


