
 

UNIVERZITA KARLOVA 

Právnická fakulta 

Monika Vavříková 

Místní referendum 

Institut místního referenda v České republice a ve Slovinsku 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 23. července 2017 



2 

Tímto prohlašuji, že předkládanou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně a že 

všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Tato práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného akademického titulu. 

Tato práce obsahuje 160 499 znaků (tj. 89.2 normostran) vlastního textu včetně mezer a 

poznámek pod čarou, bez bibliografie a příloh (tedy první až šestá kapitola). 

K této práci zároveň připojuji tři přílohy, které jsou její nedílnou součástí. Jedná se o mé 

vlastní překlady vybraných článků slovinské ústavy a dvou dalších slovinských zákonů, 

které upravují místní referendum. Tyto přílohy jsou následující: 

1. Ústava Republiky Slovinsko | Překlad vybraných článků do českého jazyka; 

2. Zákon o referendu a lidové iniciativě | Překlad vybraných článků do českého jazyka; 

3. Zákon o místní samosprávě | Překlad vybraných článků do českého jazyka. 

V Praze dne 23. července 2017 

_________________________ 

Monika Vavříková 



3 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu této diplomové práce, JUDr. Petru Svobodovi, Ph.D., za cenné in-

formace a připomínky, které mi poskytnul. Mé poděkování za pomoc s hledáním slo-

vinských zdrojů informací si zcela jistě zaslouží asistent na Právnické fakultě Univerzi-

ty v Lublani, Iztok Štefanec, univ. dipl. prav., a v neposlední řadě také 

doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D., který odborně zkontroloval můj překlad slo-

vinských právních předpisů. 



4 

O B S A H  

1. ÚVOD .........................................................................................................................................5 

2. IDEA PŘÍMÉ DEMOKRACIE ..................................................................................................7 

2.1. Původ přímé demokracie a její podstata ...........................................................................7 

2.2. Možnost uplatnění přímé demokracie v dnešní společnosti .............................................8 

2.3. Prakticky využívané instituty přímé demokracie v České republice a ve Slovinsku .....10 

2.3.1. Česká republika .....................................................................................................10 

2.3.2. Slovinsko ..............................................................................................................12 

3. REFERENDUM OBECNĚ ......................................................................................................19 

3.1. Druhy referend dle teritoria, na kterém se konají: ..........................................................19 

3.2. Druhy referend dle závaznosti výsledku:........................................................................19 

3.3. Druhy referend dle vyhlašovací povinnosti: ...................................................................19 

3.4. Druhy referend dle předmětu, o kterém se rozhoduje: ...................................................20 

3.5. Druhy referend dle okamžiku konání: ............................................................................20 

4. MÍSTNÍ REFERENDUM V ČESKÉ REPUBLICE ................................................................21 

4.1. Platná právní úprava místního referenda v českém právním řádu ..................................21 

4.1.1. Mezinárodní úroveň ..............................................................................................21 

4.1.2. Ústavní úroveň ......................................................................................................23 

4.1.3. Zákonná úroveň ....................................................................................................24 

4.2. Místní referendum v praxi ..............................................................................................50 

4.2.1. Analýza praxe jednoho desetiletí ..........................................................................50 

4.2.2. Další analytické poznatky o místním referendu v České republice ......................51 

4.2.3. Judikatura ..............................................................................................................51 

5. MÍSTNÍ REFERENDUM VE SLOVINSKU ..........................................................................54 

5.1. Platná právní úprava místního referenda ve slovinském právním řádu ..........................54 

5.1.1. Mezinárodní úroveň ..............................................................................................54 

5.1.2. Ústavní úroveň ......................................................................................................54 

5.1.3. Zákonná úroveň ....................................................................................................55 

5.2. Místní referendum v praxi ..............................................................................................66 

5.2.1. Právní rozbor kauzy obce Ankaran .......................................................................66 

6. ZÁVĚR .....................................................................................................................................76 

6.1. Srovnání ..........................................................................................................................76 

6.2. Shrnutí.............................................................................................................................82 

7. BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................86 

7.1. Prameny práva ................................................................................................................86 

7.1.1. Mezinárodní dokumenty .......................................................................................86 

7.1.2. Právní předpisy .....................................................................................................86 

7.2. Literatura.........................................................................................................................87 

7.3. Judikatura ........................................................................................................................89 

7.4. Internetové zdroje ...........................................................................................................90 

8. RESUMÉ A KLÍČOVÁ SLOVA .............................................................................................91 

8.1. Resumé ...........................................................................................................................91 

8.2. Klíčová slova ..................................................................................................................91 

9. ABSTRACT AND KEY WORDS ...........................................................................................92 

9.1. Abstract ...........................................................................................................................92 

9.2. Key words .......................................................................................................................93 



5 

1. ÚVOD 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zabývat institutem místního referenda, 

a to jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. Pro praktickou úroveň zkoumání, 

kdy se zaměřím na výskyt tohoto institutu v daném státě, jeho právní úpravu, reálné do-

pady a další aspekty s ním související, jsem si zvolila jako předmět svého zájmu Českou 

republiku, ve které jsem se narodila a jejíž občankou jsem již přes čtvrt století, a dále 

Slovinsko, ve kterém momentálně trávím deset měsíců na Právnické fakultě Univerzity 

v Lublani. 

Institut místního referenda je pro mě zajímavý zejména proto, že je reflexí zá-

kladního lidského práva podílet se na správě věcí veřejných
1
 a dává tedy lidu možnost 

za konkrétně stanovených podmínek rozhodovat o tom, jak bude vypadat jeho životní 

prostor, jakým směrem se bude jeho nejbližší okolí vyvíjet, a tím pádem má podle mého 

názoru schopnost v jednotlivcích vyvolat zájem o veřejné dění, a také zejména, což po-

važuji za velmi podstatné, může přivést společnost k uvědomění si odpovědnosti za své 

činy a k přemýšlení, či veřejným debatám nad tématy, která až do nedávných let spočí-

vala kdesi daleko za obzorem „laické veřejnosti“, delegována k rozhodnutí výlučně na 

(ne)svobodně zvolené politické zástupce naší společnosti. 

Dále se nemohu ubránit pocitu, že západní civilizace v posledních letech prochází 

silnou krizí identity, která jakoby plynule navazovala na tzv. „ekonomickou krizi“. 

V mnoha nejvyspělejších státech světa můžeme pozorovat rostoucí nespokojenost oby-

vatel s vládnoucími politickými elitami a společenským uspořádáním na straně jedné a 

růst popularity radikálních politických stran na straně druhé. Je místní referendum 

s těmito fenomény určitým způsobem propojeno? Naštvaný občan rovná se aktivně za-

pojený občan? A je vlastně vůbec vhodné za takových okolností místní referendum po-

užívat? Nebo si umíme sami sobě opravdu vládnout lépe? 

V České republice, která byla po většinu druhé poloviny 20. století vedena socia-

listickou ideologií a vládou jedné strany, došlo postupně k nastolení takového společen-

ského uspořádání, ve kterém bylo o převážné části jednotlivých fragmentů lidského ži-

                                                 
1
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 21, odst. 1. 
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vota rozhodováno centralisticky. Mám za to, že pro vysoké procento české společnosti 

byla tato situace v podstatě komfortní, a to zejména ve srovnání s určitými negativními 

aspekty, které přinesl život ve svobodné společnosti po roce 1989. Chci tedy zkoumat 

místní referendum v jeho celosti a zjistit, jak s ním česká společnost po necelých třech 

dekádách bez totalitního režimu nakládá. 

Republika Slovinsko si (zdánlivě) překvapivě prošla velmi podobným historickým 

vývojem, pokud se zaměříme na 19. a 20. století, kdy byla stejně jako Česká republika 

součástí Rakouského císařství a následně Rakouska-Uherska, které opustila 

29. října 1918 při příležitosti vzniku Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů (od r. 1929 Krá-

lovství Jugoslávie). V době druhé světové války byla země okupována, a to hned třemi 

státy (Německo, Maďarsko, Itálie), a roku 1945 bylo poprvé Slovinsko uznáno za státní 

útvar. V podstatě ihned se stalo součástí Federativní lidové republiky Jugoslávie, která 

byla vyhlášena dne 29. listopadu 1945 a která se v roce 1963 proměnila na Socialistic-

kou federativní republiku Jugoslávie. Nezávislost získalo Slovinsko 25. června 1991.
2
 

Přestože podoba socialismu v Jugoslávii byla od toho českého v mnoha ohledech 

značně odlišná, jsem přesvědčena, že jeho vliv na společnost mohl být v konečném dů-

sledku alespoň obdobný. Slovinsko je s Českou republikou dále relativně srovnatelné i 

co do počtu obyvatel a rozlohy státního území. V neposlední řadě jsou obě tyto země 

členy OSN, NATO, Rady Evropy a především Evropské unie. 

Výše uvedená fakta mě tedy vedla k úvaze, že bude přínosné prozkoumat institut 

místního referenda také ve Slovinsku a následně závěry vycházející z mých zjištění tý-

kajících se jednotlivých zemí vzájemně srovnat. 

Cílem této práce tedy je popsat institut místního referenda v České republice a 

Slovinsku, a následně podobu, v jaké jsou v daných státech zastoupeny podrobit kompa-

raci. Věřím, že některé z detailů slovinské reality místního referenda by mohly být in-

spirací pro české zákonodárce. 

                                                 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia (navštíveno dne 12. 3. 2017). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
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2. IDEA PŘÍMÉ DEMOKRACIE 

2.1. Původ přímé demokracie a její podstata 

Jelikož referendum jako všelidové hlasování je jedním z projevů přímé demokra-

cie (a tím pádem tedy i jeho lokální varianta), považuji za nezbytné věnovat tomuto té-

matu alespoň několik počátečních odstavců své práce. 

S demokracií se poprvé setkáváme ve starověkém Řecku, a to nejen ve smyslu 

formy vlády, ale také s demokracií jako jazykovým pojmem. Slovo demokracie totiž 

vychází z řeckého jazyka, konkrétně ze slov demos a kratein, což dohromady dává 

„vládu lidu“. 

V podmínkách řeckých městských států se uplatňovala demokracie přímá, což by-

lo možné zejména díky relativně malému počtu obyvatel a také jejich přiměřeně velké-

mu území. Proto bývají za klasický prototyp přímé demokracie často označovány staro-

věké Athény, ve kterých se však ve skutečnosti na správě věcí veřejných přímo podílela 

pouze skupina svobodných obyvatel mužského pohlaví určitého věku, a to v případě, že 

tito muži buďto již svoji vojenskou službu vykonali, nebo alespoň naplňovali podmínky 

pro její výkon.
3
 Taková praxe by v dnešní době již zcela jistě neobstála a označení ta-

kovéhoto společenského uspořádání za demokracii bychom museli nutně odmítnout. 

K návratu a velkému rozkvětu demokracie (i když ve značně odlišné podobě) do-

šlo zejména ve 20. století, a to zřejmě v důsledku dvou světových válek, které zapříčini-

ly mimo jiné kolaps a pád mnoha autoritativně řízených režimů a následně vznik no-

vých národnostně homogenních států. Světové války také zavdaly důvod ke zvýšené cit-

livosti na porušování lidských práv a základních svobod a následné snaze je lidem zaru-

čit, k čemuž se zřejmě demokracie zdála jako nejvhodnější prostředek. 

„Princip demokracie v sobě snoubí uznanou základní svobodu jednotlivce podílet se na 

spolurozhodování v rámci demokratické správy věcí veřejných.“
4
 

                                                 
3
 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. I. díl – Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, s. 366. 

ISBN 80-7201-141-3. 
4
 MLSNA, Petr. Přímá demokracie a její ústavní a státovědné parametry. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). 

Přímá demokracie. Brno: Munipress, 2016, s. 21. ISBN 978-80-210-8351-6. 
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Co tedy znamená přímá demokracie v dnešním pojetí? Jedná se o takový typ vlá-

dy lidu, kdy lid vykonává svou moc bez zástupců.
5
 Nejčastějším typem demokracie, se 

kterým se můžeme v moderním světě setkat, je však demokracie reprezentativní, která 

je založena na myšlence, že lid jako suverén ve všeobecných, rovných a přímých vol-

bách legitimizuje své zástupce k tomu, aby veřejnou moc (pokud uvažujeme i volby v 

rámci místní samosprávy) vykonávali za něj. Přímá demokracie je pak přítomna ve for-

mě jednotlivých institutů, které reprezentativní formu demokracie doplňují. 

2.2. Možnost uplatnění přímé demokracie v dnešní společnosti 

Představa státu, který by byl ve 21. století založen výhradně na principu přímé 

demokracie, je podle mého názoru utopická, i když elektronická forma sdílení informací 

a hlasování, či případný další technický pokrok by nás k této vizi mohly přiblížit. Jinou 

otázkou však je, zda by snaha směřovat k něčemu takovému vůbec byla smysluplná, 

když na základě zkušeností z obecných voleb a poznatků o lidském chování víme, že ne 

vždy je rozhodnutím mas zvolena právě nejlepší možná varianta. 

Jelikož instituty přímé demokracie, jak je známe dnes, většinou nejsou spojeny 

s relevantními odpovědnostními mechanismy, jednoduše můžeme sklouznout k 

tzv. „bezzubé demokracii“, která se neřídí rozhodnutím většiny za současného respek-

tování názoru menšiny.
6
 

V určitých otázkách se dále může i volbami legitimizovaná reprezentace ostýchat 

rozhodnout a zde je možná na místě přenechat rozhodnutí na jediném suverénu, tedy li-

du. V České republice bylo příkladem takovéto situace rozhodnutí o přistoupení České 

republiky k Evropské unii.
7
 Vojtěch Šimíček však nabízí i kritický pohled na takovéto 

chování zvolených zástupců lidu, když říká, že referenda s sebou nesou rizika populis-

                                                 
5
 CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Nakladatelství a vydava-

telství Aleš Čeněk, 2007, s. 52. ISBN 978-80-7380-076-5. 
6
 MLSNA, Petr. Úvaha nad přímou demokracií v ČR. Právní zpravodaj. 10/2008, s. 11-14. ISSN 1212-

8694, s odkazem na čl. 6 Ústavy ČR a dále na SLÁDEČEK, Vladimír. In: SLÁDEČEK, Vladimír, 

MIKULE, Vladimír, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 55-59. ISBN 978-80-7179-869-9. 
7
 PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Disertační práce, Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, 2011, s. 22. 
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mu a alibismu, kdy dochází k „přenášení odpovědnosti za politické rozhodování 

z konkrétních politických aktérů na »bezbřehý lid«“.
8
 

Za odlišnou považuji situaci na úrovni místní samosprávy, kde má podle mého 

názoru přímá demokracie mít v každém případě roli významnou. Toto plyne již ze sa-

motné povahy místní samosprávy a také z větší zainteresovanosti obyvatel v místních 

záležitostech. Dále je nutno podotknout, že na této úrovni je výkon přímé demokracie 

přístupnější také z hlediska organizačního. 

Mezi prostředky, skrze které může lid přímo ovlivňovat stav věcí veřejných, patří 

obecně zejména referendum, petice, lidová iniciativa, odvolání a plebiscit. 

I. referendum – v referendu zpravidla ti občané státu, kteří mají aktivní volební 

právo, rozhodují o položené otázce, a to buď souhlasně „ano“, či nesouhlasně 

„ne“. Referendum se může vyskytovat v různých modifikacích, kterými se bu-

du detailněji zabývat ve třetí kapitole této práce. 

II. petice (petiční právo) – právně zaručená možnost obracet se „sám nebo spo-

lečně s jinými na státní orgány, orgány územní samosprávy a právnické osoby, 

jimž byla svěřena působnost státního orgánu, se žádostmi, návrhy a stížnostmi 

ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti 

těchto orgánů“.
9
 

III. lidová iniciativa – požadavek určitého počtu občanů, který může vést nejčastě-

ji k vyhlášení referenda či přijetí zákona.
10

 Není pro ni stanoven konkrétní 

                                                 
8
 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Úvodem. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Přímá demokracie. Brno: Munipress, 2016, 

s. 10. ISBN 978-80-210-8351-6. 
9
 HŘEBEJK, Jiří. Petiční právo. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, 

Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání. Pra-

ha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
10

 SYLLOVÁ, Jindřiška. Lidová iniciativa. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, 

ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 

3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
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předmět, kterého by se měla (či naopak neměla) týkat a zároveň mohou její vý-

sledky být pro zákonodárce závazné.
11

 

IV. odvolání – právo lidu odvolat jím dříve legitimizované zástupce. Ve většině 

zemí se nevyskytuje.
12

 

V. plebiscit – tento termín se používá zejména pro speciální případ rozhodování 

obyvatel určitého území prostřednictvím hlasování, a to zejména v otázkách 

územní příslušnosti či úředních jazyků.
13

 

2.3. Prakticky využívané instituty přímé demokracie v České republice a 

ve Slovinsku 

2.3.1. Česká republika 

Referendum 

A. Celostátní referendum 

Ústava České republiky ve svém článku 2, odst. 2 určuje, že „Ústavní zákon 

může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“, tedy i v případě celostátního 

referenda. Prozatím (i přes mnoho minulých snah) ústavní zákon o obecném celo-

státním referendu přijat nebyl. Jediným případem, kdy se v České republice kona-

lo celostátní referendum, bylo rozhodování o přistoupení do Evropské unie, které 

se konalo ve dnech 13. a 14. června 2003, a to na základě speciálního ústavního 

zákona č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské 

unii. Zajímavým faktem je, že nejvíce návrhů ústavního zákona o obecném celo-

státním referendu předložila Česká strana sociálně demokratická a hned po ní 

                                                 
11

 PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Disertační práce, Právnická fakulta Univer-

zity Karlovy v Praze, 2011, s. 32. 
12

 PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Disertační práce, Právnická fakulta Univer-

zity Karlovy v Praze, 2011, s. 34, s odkazem na: PAVLÍČEK, Václav, et al. Ústavní právo a státověda. 

Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, Reprezentativní a přímá demokracie, s. 185. 
13

 PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Disertační práce, Právnická fakulta Univer-

zity Karlovy v Praze, 2011, s. 34, s odkazem na: Malá česká encyklopedie, 1. vydání, Praha: Academia, 

1984-1987. 6. svazek., s. 919. 



11 

Komunistická strana Čech a Moravy. Velmi hlasitými zastánci přímé demokracie 

byly také populistické strany Věci veřejné a Úsvit přímé demokracie.
14

 

B. Krajské referendum 

Institut krajského referenda byl do českého právního prostředí uveden zákonem 

č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, s tím, že 

účinnosti nabyl 1. ledna 2011. Jeho osud byl však až do poslední chvíle nejistý, 

protože Poslanecká sněmovna musela k jeho přijetí přehlasovat nejen odmítavé 

stanovisko Senátu, ale i veto prezidenta České republiky.
15

 Pravidla konání kraj-

ského referenda téměř odpovídají pravidlům pro uspořádání referenda místního. 

C. Místní referendum 

Místní referendum bylo po pádu komunistického režimu na krátkou dobu za-

kotveno na ústavní úrovni takto: 

„O věcech místní samosprávy rozhodují občané na obecních shromážděních nebo 

referendem anebo prostřednictvím zastupitelstva obce.“
16

 

Na úrovni „běžných zákonů“ byl prvním předpisem, který místní referendum 

zmiňoval, zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, a následně bližší podmínky pro jeho 

konání stanovil zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o 

místním referendu. Kvůli nové koncepci obecního zřízení
17

 bylo nutné přijmout 

novou právní úpravu místního referenda
18

, což se stalo zákonem č. 22/2004 Sb., 

o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jako „Zákon o místním referendu“ či „ZMR“), kterému se podrobně 

budu věnovat níže. 

                                                 
14

 JÜPTNER, Petr, VALUŠOVÁ, Pavla, KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. Participation and Elements of Di-

rect Democracy in the Czech Republic: Part I. Public Policy and Administration, 13. ročník, č. 4, 2014, 

s. 649-650. ISSN 2029-2872. 
15

 JÜPTNER, Petr, VALUŠOVÁ, Pavla, KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. Participation and Elements of Di-

rect Democracy in the Czech Republic: Part I. Public Policy and Administration, 13. ročník, č. 4, 2014, 

s. 651. ISSN 2029-2872. 
16

 Ústavní zákon č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Čes-

koslovenské socialistické republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým 

se zkracuje volební období národních výborů, Čl. I, bod č. 4. 
17

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 
18

JÜPTNER, Petr, VALUŠOVÁ, Pavla, KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. Participation and Elements of Di-

rect Democracy in the Czech Republic: Part I. Public Policy and Administration, 13. ročník, č. 4, 2014, 

s. 652-653. ISSN 2029-2872. 
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Petice (petiční právo) 

Petiční právo je v České republice jako jedno ze základních lidských práv zaru-

čeno čl. 18 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „Listina základních práv a svobod“ či „Listina“). Bližší 

podrobnosti pro výkon petičního práva stanoví zákon č. 85/1990 Sb., o právu petič-

ním, který až doposud nebyl ani jedenkrát novelizován. 

2.3.2. Slovinsko 

Právo lidu rozhodovat o určitých záležitostech veřejného významu přímo má své 

základy ve článcích 1 a 3 Ústavy Republiky Slovinsko
19

, přičemž první z nich stanoví, 

že Slovinsko je demokratická republika, a čl. 3 poté ve svém druhém odstavci zakotvu-

je, že zdrojem moci ve Slovinsku je lid a občané tuto moc vykonávají přímo, či pro-

střednictvím voleb, a to v souladu s principem dělby moci na zákonodárnou, výkonnou 

a soudní. Dále je z tohoto hlediska významný také čl. 44 Ústavy RS, jehož předmětem 

je právo občanů Slovinska podílet se (v souladu se zákonem) na správě věcí veřejných, 

a to buď přímo, nebo prostřednictvím volených zástupců. 

Ve slovinské praxi můžeme přímou demokracii identifikovat v podobě institutu 

celostátního či místního referenda, lidové iniciativy a petice. Tyto prostředky přímé de-

mokracie zde opět pouze doplňují reprezentativní formu demokratického uspořádání 

slovinského státu. 

„Z pohledu realizace principu vlády lidu můžeme slovinské uspořádání charakterizovat 

jako smíšený systém reprezentativní formy vlády a přímého rozhodování, tedy jako 

kombinaci demokracie nepřímé a přímé.“
20

 

                                                 
19

 Ustava Republike Slovenije (Úřední věstník RS, č. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 

47/13 – UZ90,97,99 a 75/16 – UZ70a), dále jen jako „Ústava RS“ či „slovinská ústava“; dostupné na 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1 (navštíveno dne 23. 3. 2017). 
20

 MAVČIČ, Arne, ČERNIČ LETNAR, Jernej, L., MARINIČ ZAGORIČNIK, Petra, BOHINC, Erazem. 

Constitutional Law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012, s. 59. ISBN 978-

90-411-4635-9. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
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Referendum 

Ve slovinském právním řádu nalezneme tři typy celostátního referenda, tři typy 

referenda místního a dále referendum konzultativní, které se může konat jak na místní, 

tak na celostátní úrovni. 

A. Celostátní referendum 

a. Legislativní referendum | Zakonodajni referendum 

Prvním typem referenda, které je ve Slovinsku upraveno na ústavní úrovni, je ce-

lostátní legislativní referendum. Jeho základní principy nalezneme ve čl. 90 Ústavy RS, 

který stanoví, že Národní shromáždění (slovinská obdoba Poslanecké sněmovny) vyhlá-

sí referendum o účinnosti zákona, který jím byl přijat, pokud to požaduje nejméně čtyři-

cet tisíc oprávněných voličů. Právo hlasovat v legislativním referendu pak mají všichni 

občané, kteří mají aktivní volební právo. K odmítnutí zákona přijatého Národním shro-

mážděním občany dojde, pokud se proti němu vysloví nejméně polovina voličů, kteří v 

daném referendu platně hlasovali, přičemž k platnosti takovéhoto rozhodnutí je zároveň 

nutné, aby se jednalo alespoň o jednu pětinu všech oprávněných voličů. 

Legislativní referendum není přípustné vyhlásit ke hlasování o zákonech: 

 týkajících se opatření neodkladně nutných k zabezpečení obrany státu, bez-

pečnosti nebo zmírnění následků přírodních katastrof; 

 týkajících se daní, cel a jiných poplatků, a o zákonech, kterými se provádí 

státní rozpočet; 

 o ratifikaci mezinárodních smluv; 

 směřujících k odstranění protiústavnosti na poli lidských práv a základních 

svobod, či jiné protiústavnosti. 

Podrobnou úpravu způsobu provádění legislativního referenda přenechává Ústa-

va RS zákonu přijatému alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných poslanců Národ-
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ního shromáždění, kterým se v roce 1994 stal slovinský zákon o referendu a lidové ini-

ciativě
21

. 

Článek 25 tohoto zákona stanoví, že jeden rok po vyhlášení rozhodnutí přijatého v 

legislativním referendu nesmí Národní shromáždění přijmout zákon, který by byl obsa-

hově v rozporu s vůlí voličů. 

Zajímavým je na současné právní úpravě fakt, že ZRLI stanoví pro svolání legis-

lativního referenda daleko širší možnosti než slovinská ústava. Tento stav nastal v dů-

sledku novelizace čl. 90 slovinské ústavy v roce 2013, kterou byl výčet možností pro 

svolání legislativního referenda značně zúžen, na což však až doposud nenavázala nove-

lizace ZRLI. De lege lata je však samozřejmě platná a účinná úprava obsažená v Ústavě 

RS. 

b. Referendum o změně ústavy | Referendum o spremembi ustave 

Dalším typem celostátního referenda, které je ve Slovinsku možné uspořádat, je 

referendum o změně ústavy. Jeho ústavněprávní základ nalezneme ve čl. 170 slovinské 

ústavy, který stanoví, že Národní shromáždění musí na základě žádosti nejméně třiceti 

poslanců (tedy jedné třetiny z celkového počtu) předložit navrhovanou změnu ústavy k 

přijetí oprávněným voličům v referendu. Za předpokladu, že se hlasování v referendu 

zúčastní alespoň nadpoloviční většina všech oprávněných voličů, je změna ústavy přija-

ta, pokud se pro ni svým hlasem vysloví prostá většina platně hlasujících voličů. 

Podrobnou úpravu způsobu provádění referenda o změně ústavy opět nalezneme v 

ZRLI. Ze čl. 4 tohoto zákona vyplývá, že tímto referendem se potvrzuje změna ústavy 

Národním shromážděním již přijatá, avšak zatím nevyhlášená. 

Předmětem tohoto referenda mohou být jednotlivá ustanovení či části navrhované 

ústavní novely, ale i ústavní novela jako celek. Zajímavá je také vázanost Národního 

shromáždění rozhodnutím přijatým v referendu – čl. 8 ZRLI stanoví, že Národní shro-

máždění nesmí v době dvou let od vyhlášení rozhodnutí vzešlého z referenda přijmout 

takovou ústavní novelu, která by svým obsahem byla v rozporu s vůlí voličů vyjádřenou 

                                                 
21

 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Úřední věstník RS, č. 26/07 – konsolidované znění záko-

na), dále jen jako „Zákon o referendu a lidové iniciativě“ či „ZRLI“; dostupný na 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO324 (navštíveno dne 23. 3. 2017). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO324
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hlasováním v referendu. Tato úprava tak dává voličům alespoň dočasnou záruku, že je-

jich vůle týkající se nejdůležitějších právních otázek bude respektována, a to zejména s 

ohledem na to, že referendum o změně ústavy je možné svolat pouze na základě inicia-

tivy poslanců Národního shromáždění, nikoliv voličů samých. 

c. Referendum o mezinárodních smlouvách | Referendum o 

mednarodnih povezavah 

V referendu dle čl. 3.a slovinské ústavy se mohou voliči předem vyslovit k přeno-

su výkonu části suverénních práv na mezinárodní organizaci nebo ke vstupu do obran-

ných svazů, které jsou založeny mezinárodní smlouvou. 

Národní shromáždění může vyhlásit referendum svým vlastním rozhodnutím na 

základě podnětu vlády, skupiny alespoň deseti poslanců či poslaneckého klubu. 

Návrh je v referendu přijat, pokud pro něj hlasuje většina platně hlasujících voli-

čů. Národní shromáždění je tímto rozhodnutím voličů vázáno. 

B. Místní referendum 

Jelikož se slovinským místním referendům budu níže věnovat podrobněji, zde 

uvádím pouze jejich strohý výčet: 

• místní referendum o utvoření nových obcí či změně jejich území; 

• místní referendum o právních předpisech obce; 

• místní referendum o dalších otázkách stanovených zákonem. 

C. Konzultativní referendum 

Konzultativní referendum může být ve Slovinsku uspořádáno jak na celostátní, 

tak na místní úrovni. 

Dle čl. 26 Zákona o referendu a lidové iniciativě má Národní shromáždění mož-

nost vyhlásit celostátní konzultativní referendum v otázkách, které spadají do jeho 

působnosti a mají pro občany zásadní význam. Následující ustanovení téhož zákona 

stanoví, že toto referendum může být vyhlášeno pro celé území Slovinska nebo pouze 
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pro jeho určitou část, pokud se týká jen občanů daného území. Národní shromáždění jej 

může vyhlásit na základě podnětu byť jediného poslance. Z povahy věci pak vyplývá, 

že toto referendum se provádí před přijetím konečného rozhodnutí o dané otázce a že 

jeho výsledkem Národní shromáždění není vázáno. 

Konzultativní referendum na místní úrovni může vyhlásit rada obce, pokud 

chce zjistit vůli obyvatel dané obce před rozhodnutím v konkrétní otázce, která spadá do 

její působnosti. Je možné jej uspořádat na území celé obce, či na jeho pouhé části. Vý-

sledek tohoto referenda radu obce nezavazuje. 

Petice (petiční právo) 

Dalším nástrojem přímé demokracie, který je garantován konkrétně čl. 45 slovin-

ské ústavy, je právo petiční. V obecném smyslu jej vykládáme jako právo jednotlivce či 

skupiny občanů podat návrh k zastupitelskému orgánu a ve výjimečných případech také 

k jiným orgánům, a to v záležitostech obecnější politické či veřejné povahy. 

Může jej vykonávat každý občan Slovinska a to vůči jakémukoliv orgánu, kterého 

se může předmět petice (jež má mít obecný význam) týkat. Samozřejmě v naprosté vět-

šina se jedná o orgány státní. Petiční právo obsahuje povinnost orgánu petici přijmout, 

seznámit se s jejím obsahem, avšak nikoliv povinnost na petici odpovědět, tudíž je toto 

základní politické právo vyčerpáno samotným podáním petice. 

Lidová iniciativa 

Tento institut byl poprvé do slovinského právního řádu uveden novelou ústavy v 

roce 1989, a to ve formě zákonodárné iniciativy lidu. Poté, v roce 1991, bylo znění Ús-

tavy RS rozšířeno o právo voličů navrhovat změnu ústavy. Kromě toho ve slovinském 

právním řádu dále ještě existuje lidová iniciativa na místní úrovni. 
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a. Zákonodárná iniciativa lidu 

Článek 88 slovinské ústavy zaručuje právo předkládat návrhy zákonů Národnímu 

shromáždění nejen pro vládu a každého poslance, ale také pro skupinu alespoň pěti tisíc 

voličů.
22

 

b. Lidová iniciativa ke změně ústavy 

Návrh ke změně Ústavy RS může být podán kterýmkoliv oprávněným voličem, 

politickou stranou, či jiným sdružením občanů, avšak nutnou podmínkou k tomuto kro-

ku je získání podpory nejméně třiceti tisíc oprávněných voličů.
23

 

c. Lidová iniciativa v rámci obce 

Jedná se o právo určitého počtu voličů podat písemnou žádost k orgánům místní 

samosprávy, která se může týkat konkrétní právní regulace určité otázky. Je to striktně 

formalizovaná forma spoluúčasti na rozhodování a vzájemně se doplňuje s místním re-

ferendem. Typické je, že adresát lidové iniciativy má povinnost zabývat se názorem li-

dové iniciativy a zaujmout stanovisko, ale není povinen jej akceptovat. Nejméně pět 

procent registrovaných voličů obce může navrhnout přijetí nebo naopak zrušení kon-

krétního právního předpisu obce obecné povahy či jiného aktu přijatého radou obce či 

jiným orgánem obce.
24

 

Další nástroje přímé demokracie ve Slovinsku 

Mezi další instituty přímé demokracie, které lze ve Slovinsku užívat na lokální 

úrovni v rámci obcí patří kromě místních referend a lidové iniciativy také shromáždění 

obyvatel obce. Zde mohou obyvatelé rozhodnutí jak navrhovat, tak projednávat i přijí-

mat. Účastnit se jej mohou všichni obyvatelé, ale jen ti s volebním právem mohou roz-

hodovat. Další podrobnosti týkající se shromáždění obyvatel obce upravuje čl. 45 Záko-

na o místní samosprávě. 

                                                 
22

 Viz také čl. 58, odst. 1 ZRLI. 
23

 Viz čl. 168, odst. 1 Ústavy RS a také čl. 57, odst. 1 ZRLI. 
24

 Viz čl. 48 Zakona o lokalni samoupravi (Úřední věstník RS, č. 94/07 – konsolidované znění záko-

na, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), dále jen jako „Zákon o 

místní samosprávě“ či „ZMS“; dostupný na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307 

(navštíveno dne 23. 3. 2017). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
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V současnosti se začínají vedle výše uvedených nástrojů přímé demokracie uplat-

ňovat také následující formy přímého zapojení obyvatel: veřejné diskuze, konference, 

občanské iniciativy, kulaté stoly, veřejná shromáždění atd., jakož i možnost vyslovení 

nedůvěry a odvolání z funkce. 
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3. REFERENDUM OBECNĚ  

Referendum jako zřejmě nejpodstatnější nástroj přímé demokracie můžeme dle 

jeho konkrétních atributů dělit na jednotlivé druhy, které pak v praxi mohou být různě 

vzájemně kombinovány. Níže uvádím podle mého názoru nejdůležitější kritéria, na zá-

kladě kterých můžeme referenda třídit, přičemž vycházím z odborné literatury
25

 a vě-

deckých prací
26

. 

3.1. Druhy referend dle teritoria, na kterém se konají: 

a) celostátní – konají se na území celého státu, předmětem jsou otázky celo-

státního významu. Jedná se o případ přímého výkonu státní správy lidem. 

b) lokální – konají se pouze na určité části státního území, předmětem jsou pak 

otázky lokálního významu. Jedná se o případ přímého výkonu místní samo-

správy lidem. Lokální referendum v České republice by bylo teoreticky dále 

možné dělit na referendum regionální (na úrovni krajů) a místní (na úrovni 

obcí). 

3.2. Druhy referend dle závaznosti výsledku: 

a) závazné – platný výsledek ratifikačního referenda zavazuje orgány stá-

tu/územní samosprávy v jejich dalším jednání. 

b) konzultativní – výsledek konzultativního referenda je pro správní orgány 

nezávazný, přestože je platný. 

3.3. Druhy referend dle vyhlašovací povinnosti: 

a) obligatorní – tento typ referend musí být v určitých, právními předpisy sta-

novených případech, povinně uspořádán. 

                                                 
25

 HLOUŠEK, Vít, KOPEČEK, Lubomír. Demokracie: teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a 

perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003, s. 40. 

ISBN 80-210-3195-6. 
26

 PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Disertační práce, Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze, 2011, s. 25-30. 
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b) fakultativní – vyhlašuje se na základě iniciativy správních orgánů nebo lidu 

samotného. 

3.4. Druhy referend dle předmětu, o kterém se rozhoduje: 

a) zákonodárná – v tomto případě lid hlasuje o právních předpisech na úrovni 

„běžných“ zákonů. 

b) ústavodárná – lid hlasuje o právních předpisech ústavní síly. 

c) věcná – lid rozhoduje o určité věcné otázce. 

3.5. Druhy referend dle okamžiku konání: 

a) předcházející (ex ante) – konají se před přijetím určitého rozhodnu-

tí/právního předpisu orgánem veřejné moci. 

b) následná (ex post) – konají se až po přijetí určitého rozhodnutí/právního 

předpisu. 
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4. MÍSTNÍ REFERENDUM V ČESKÉ REPUBLICE  

Referendum na místní úrovni je v České republice přítomno již od roku 1990, kdy 

byl přijat zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, a kdy bylo možno cestou místního referenda 

rozhodovat o slučování a rozdělování obcí a dalších záležitostech místního významu. 

Tuto právní úpravu pak nahradil zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev ob-

cí a o místním referendu, který předmět místního referenda vymezoval negativně. Jeho 

následníkem se pak stal až doposud účinný zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a 

změně některých zákonů.
27

 

4.1. Platná právní úprava místního referenda v českém právním řádu 

4.1.1. Mezinárodní úroveň 

Místní referendum, které je ponejvíce spjato s výkonem práva na samosprávu, ne-

bylo předmětem snad žádné z nejdůležitějších mezinárodních smluv.
28

 Zřejmě se jedná 

o téma natolik lokální, že mezinárodní společenství nikdy nepocítilo potřebu se mu vě-

novat a ponechalo jeho úpravu zcela v diskreci národních zákonodárců. Některé mezi-

národně závazné dokumenty se však zabývají alespoň právem podílet se na vedení ve-

řejných záležitostí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců. 

Každému občanu toto právo zaručuje Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech z roku 1976, konkrétně ve článku 25, písm. a): 

„Každý občan má právo a možnost, bez jakýchkoli rozdílů uvedených v článku 2 a bez 

neodůvodněných omezení: 

a) podílet se na vedení veřejných záležitostí přímo nebo prostřednictvím svobodně 

volených zástupců“
29

. 

                                                 
27

 ADAMOVÁ, Karolina. K problematice referenda v Československu po roce 1945 a v České republice 

po roce 1992. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2011, s. 11-23. ISBN 978-807380-325-4. 
28

 RIGEL, Filip. Místní referendum v evropském kontextu. Interakce českého a evropského práva. Br-

no: Munipress, 2009, s. 296. ISBN 978-80-210-4881-2. 
29

 Vyhláška č. 120/1976 Sb., ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politic-

kých právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Článek 25. 



22 

Dalo by se říci, že jediným významnějším mezinárodním dokumentem, který se 

přímo místním referendem zabývá, je Evropská charta místní samosprávy
30

, která byla 

přijata v rámci Rady Evropy 15. října 1985 ve Štrasburku a pro Českou Republiku se 

stala závaznou 1. září 1999, avšak s výjimkou některých ustanovení (dále také jako 

„ECHMS“). 

„Česká republika se ve smyslu článku 12 odst. 1 Evropské charty místní samosprávy ze 

dne 15. října 1985 považuje být vázána 24 (dvaceti čtyřmi) odstavci I. části Charty, z 

toho 13 (třinácti) odstavci uvedenými v článku 12 odst. 1 Charty. 

Necítí se být vázána těmito ustanoveními: 

 článek 4, odstavec 5; 

 článek 6, odstavec 2; 

 článek 7, odstavec 2; 

 článek 9, odstavec 3, odstavec 5 a odstavec 6.“
31

 

Jak vyplývá z preambule ECHMS, jejím cílem je skrze dohodu v oblasti správy 

dosáhnout větší jednoty členů Rady Evropy. Dále je v preambuli institut místního spo-

lečenství označen za jeden z hlavních základů demokratického zřízení. Autoři ECHMS 

zde dále vyjádřili své přesvědčení, že právo občanů podílet se na chodu věcí veřejných 

je sdílenou demokratickou zásadou všech členů Rady Evropy, což lze nejpříměji vyko-

návat na místní úrovni. 

V důsledku toho, že ECHMS je dokumentem s povahou rámcové smlouvy, jsou 

její ustanovení formulována značně obecně. Mezi články, které jsou v souvislosti 

s tématem místního referenda podstatné, bych vybrala nejprve článek 3, který definuje 

pojem místní samosprávy tak, že se jedná o „právo a schopnost místních společenství 

v mezích daných zákonem na svou odpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva upra-

vovat a spravovat podstatnou část věcí veřejných“ a dále stanoví, které orgány toto prá-

vo vykonávají, s tím, že tento výčet nikterak neomezuje využívání přímých forem účasti 

občanů (např. referend, shromáždění občanů), kde tak dovoluje zákon. 

                                                 
30

 Sdělení č. 181/1999 Sb., Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské charty místní samosprávy. 
31

 Ibid. 
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Dále nemohu opomenout článek 5 ECHMS, který zakazuje provádět změny hra-

nic místních správních jednotek bez předchozí konzultace s obyvateli dotčeného území. 

Konzultace má být pokud možno provedena prostřednictvím místního referenda (pokud 

to samozřejmě umožňuje zákon). 

Článek 8 ECHMS potom upravuje správní dozor nad činností místních společen-

stev, jehož smyslem je zajistit soulad jejich jednání se zákonem a ústavními zásadami. 

Posledním článkem, který chci zmínit, je článek 11, který zakotvuje právní ochranu 

místní samosprávy – místní společenství jsou oprávněna obracet se na soudy za účelem 

zajištění svobodného výkonu svých pravomocí a dodržování zásad místní samosprávy 

obsažených v národním právním řádu. 

Jak uvidíme dále, na těchto základních principech stojí právní úprava místní sa-

mosprávy a místního referenda jak v České republice, tak i ve Slovinsku. 

4.1.2. Ústavní úroveň 

Přestože institut místního referenda nemusí mít nutně (na rozdíl od referenda ce-

lostátního) oporu v ústavním pořádku (a ve znění Ústavy ČR ani Listiny základních 

práv a svobod opravdu zmíněno výslovně není), můžeme některá ustanovení dvou nej-

důležitějších právních dokumentů ústavního pořádku v České republice označit za jeho 

faktický základ. 

Ústava České republiky
32

 

Pakliže chápeme místní referendum jako projev práva na územní samosprávu, je 

prvním důležitým bodem v rámci Ústavy nikoliv článek 2, který se zabývá původem a 

výkonem pouhé státní moci, ale článek 8, který velmi prostě stanoví, že v České repub-

lice se „zaručuje samospráva územních samosprávných celků“. Co přesně máme rozu-

mět pod pojmem „územní samosprávné celky“? Článek 99 Ústavy stanoví, že jimi jsou 

jednak základní územní samosprávné celky, tedy obce, a dále vyšší územní samospráv-

né celky, kterými jsou kraje. Z obecnějšího úhlu pohledu se na územní samosprávné 

celky dívá článek 100 Ústavy ve svém prvním odstavci, když je definuje jako „územní 

společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu.“. 

                                                 
32

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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Listina základních práv a svobod
33

 

Odkaz na místní samosprávu jakožto tradiční atribut českého a slovenského náro-

da nalezneme již v samotné preambuli Listiny, která právně závazná sama o sobě sice 

není, ale udává směr, jímž se má vydat naše interpretace následujících ustanovení. 

Pro místní referendum je dle mého názoru dále podstatný pouze článek 21, který 

se zabývá volebním právem a ve svém prvním odstavci stanoví následující: 

„Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou 

svých zástupců.“ 

4.1.3. Zákonná úroveň 

V souvislosti s místním referendem můžeme za dva stěžejní právní předpisy 

označit Zákon o místním referendu, který obsahuje komplexní úpravu tohoto institutu, a 

dále zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„Obecní zřízení“ či „OZř“), který je páteřním právním předpisem pro místní samosprá-

vu vykonávanou na úrovni obcí 

A) ZÁKON O MÍSTNÍM REFERENDU 

Jak je již z názvu tohoto zákona jasné, jedná se v oblasti místního referenda o 

fundamentální předpis českého právního řádu. Prvním předpisem, který se místnímu re-

ferendu věnoval komplexně, byl však zákon České národní rady č. 298/1992 Sb., o vol-

bách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, který platil do 31. ledna 2004. 

Tento byl nahrazen právě Zákonem o místním referendu, kterému se budu věnovat na 

následujících stranách své diplomové práce. 

Zákon o místním referendu je tvořen osmi částmi, které dohromady obsahují 66 

paragrafů. Místnímu referendu je však věnována pouze část první (§ 1-59), zatímco dal-

ších sedm částí upravuje změny jiných zákonů, které bylo nutné provést v důsledku no-

vé koncepce právní úpravy institutu místního referenda, a také účinnost zákona. Znění 
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 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
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ZMR, které zde budu analyzovat, je účinné od 7. dubna 2014 a je výsledkem čtyř pro-

vedených novel. 

Část první | Místní referendum 

První část Zákona o místním referendu je rozdělena do následujících dvanácti hlav: 

 Hlava I. – Obecná ustanovení 

 Hlava II. – Rozhodování v místním referendu a vymezení území pro jeho konání 

 Hlava III. – Náležitosti návrhu na konání místního referenda a vyhlášení konání 

místního referenda 

 Hlava IV. – Komise pro hlasování 

 Hlava V. – Hlasování 

 Hlava VI. – Zjišťování výsledků hlasování a jejich vyhlášení 

 Hlava VII. – Oznamovací povinnost 

 Hlava VIII. – Platnost a závaznost místního referenda 

 Hlava IX. – Společná ustanovení 

 Hlava X. – Přestupky 

 Hlava XI. – Soudní přezkum 

 Hlava XII. – Zrušovací ustanovení 

HLAVA I. | OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-5) 

Zákon o místním referendu se uplatní při provádění místního referenda (1) v obci, 

v územně členěném statutárním městě potom na úrovni jeho městské části či městského 

obvodu a v hlavním městě Praze na úrovni městské části. Pro tyto územně samosprávné 

útvary používá ZMR legislativní zkratku „obec“. Dále se tento zákon použije (2) na 

území hlavního města Prahy a na území územně členěného statutárního města, jež ZMR 

označuje další legislativní zkratkou jako „statutární město“. V poslední řadě se tento 

předpis užije (3) na území části obce, která není městskou části ani městským obvodem, 

pokud tak stanoví zvláštní zákon.
34

 Na tomto místě pak ZMR obsahuje odkaz na Obecní 

zřízení a Zákon o hlavním městě Praze, z čehož plyne, že zákonodárce měl na mysli 

                                                 
34

 § 1 Zákona o místním referendu. 
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zejména případy konání místního referenda, ve kterých se rozhoduje o vytvoření měst-

ského obvodu či městské části ve statutárním městě nebo o oddělení části obce.
35

 

Druhý paragraf ZMR se zabývá oprávněním hlasovat v místním referendu a při-

znává jej každé fyzické osobě, která má právo volit do zastupitelstva obce, a pro tako-

vou osobu používá legislativní zkratku „oprávněná osoba“. Ani zde nás ZMR nenechá-

vá na pochybách a odkazuje nás přímo na § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-

stupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Toto právo tedy v konečném důsledku 

náleží těm občanům obce, kteří jsou zároveň státními občany České republiky, dosáhli 

alespoň druhého dne hlasování (pokud se hlasuje ve dvou dnech) věku nejméně 18 let a 

jsou ke dni hlasování v dané obci přihlášeni k trvalému pobytu. Státní občané jiného 

státu jsou oprávněni v místním referendu hlasovat, pokud kromě kritéria dostatečného 

věku a trvalého pobytu obci ke dni hlasování mají navíc toto právo přiznáno meziná-

rodní úmluvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce me-

zinárodních smluv
36

. Výkonu tohoto práva může zabránit přítomnost překážky 

v podobě: 

a) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výko-

nu trestu odnětí svobody, 

b) omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu, 

c) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví li-

du, nebo 

d) výkonu vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění po-

vinností z této služby vyplývajících.
37

 

Jelikož je množina osob oprávněných hlasovat v místním referendu totožná 

s množinou těch osob, které mají aktivní volební právo ve volbách do zastupitelstev ob-

cí, bude se v obou případech vycházet z dat obsažených ve stálých seznamech voličů a 

v dodatcích stálých seznamů voličů, do kterých jsou zapisovány všechny oprávněné 

osoby s přihlášeným trvalým pobytem v dané obci. Pro cizí státní příslušníky pak platí, 

                                                 
35

 § 20, odst. 1 a § 21, odst. 1 Obecního zřízení. 
36

 „Podle čl. 40 Listiny EU má každý občan EU právo volit a být volen v obecních volbách ve členském 

státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako příslušník tohoto státu.“ (KOPECKÝ, Martin. Zá-

kon o místním referendu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 7. Komentáře Wolters Kluwer. 

ISBN 978-80-7552-280-1.) 
37

 § 4 Zákona o místním referendu. 
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že o zápis do této evidence musí požádat sami a bude jim vyhověno na základě proká-

zání zaprvé státního občanství, kterému konkrétní mezinárodní úmluva toto právo při-

znává, a zadruhé trvalého pobytu v dané obci.
38

 

Následující ustanovení § 3 upravuje způsob, jakým se místní referendum v praxi 

vykoná, když stanoví, že se tak stane tajným hlasováním oprávněných osob na základě 

jejich všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva. 

Poslední otázkou, které se první hlava ZMR věnuje, je den a doba hlasování 

v místním referendu. Obecně by se dle názoru zákonodárce mělo místní referendum ko-

nat v rámci jednoho dne. V případě, že se hlasování koná ve stejnou dobu jako volby do 

zastupitelstev obcí, krajů, Parlamentu ČR nebo Evropského parlamentu, data konání 

hlasování v místním referendu se shodují s daty daných voleb a tedy probíhá po dobu 

dvou dnů. Pokud byl pro dané území, na kterém se má místní referendum konat, vyhlá-

šen „krizový stav“
39

, který trvá i po dobu, kdy mělo být vykonáno hlasování, přeruší se 

běh lhůt stanovených dle ZMR a místní referendum se v původním termínu nekoná. 

Nové datum konání místního referenda stanoví zastupitelstvo obce/statutárního města 

tak, aby se konalo v době do 90 dnů od ukončení krizového stavu.
40

 

HLAVA II. | ROZHODOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZE-

MÍ PRO JEHO KONÁNÍ (§ 6-7) 

V této hlavě ZMR je navzdory jejímu názvu vymezen pouze předmět místního re-

ferenda, a to tak, že je v něm možné rozhodovat pouze o těch věcech, které patří do sa-

mostatné působnosti obce či statutárního města.
41

 Výkladem a contrario tedy dospěje-

me k závěru, že o záležitostech, které spadají do přenesené působnosti obce či statutár-

ního města (tedy o určité složce státní moci, která byla státem delegována na územní 

samosprávné celky) místní referendum konat nelze. Co přesně do kategorie samostatné 

působnosti obce či statutárního města spadá, definuje Obecní zřízení.
42

 

                                                 
38

 KOPECKÝ, Martin. Zákon o místním referendu: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 8. Komen-

táře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-280-1. 
39

 Viz Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
40

 § 5 Zákona o místním referendu. 
41

 § 6 Zákona o místním referendu. 
42

 § 7, odst. 1, § 8 a § 35, odst. 1, 2 Obecního zřízení. 
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V § 7 ZMR je předmět místního referenda dále konkretizován, a to negativním 

výčtem – tedy stanovením oblastí, ve kterých není přípustné provádět místní referen-

dum ani v případě, že spadají do samostatné působnosti obce či statutárního města. 

„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 (dále jen „starosta obce“), primátora statutárního města a primátora hlav-

ního města Prahy (dále jen „primátor“), místostarosty nebo náměstka primátora, 

členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen „rada ob-

ce“), členů rady statutárního města a hlavního města Prahy (dále jen „rada statu-

tárního města“) a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního 

města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutár-

ního města, 

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

sy 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, nebo 

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.“
43

 

Výklad těchto dvou ustanovení byl mnohokrát předmětem soudního přezkumu. 

Ústavní soud například ve svém nálezu ze dne 9. 2. 2005, sp. zn. IV. ÚS 223/04, judi-

koval, že místní referendum, jehož předmětem je konání dalšího místního referenda, 

konat nelze. V odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že smyslem místního referenda je 

„umožnit občanům přímou správu veřejných věcí náležejících do samostatné působnosti 

obce (statutárního města) s výjimkami v zákoně o místním referendu uvedenými, nikoliv 

                                                 
43

 § 7 Zákona o místním referendu. 
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rozhodování, jímž by se – v rozporu se smyslem zákona o místním referendu – nahrazo-

vala činnost obecního úřadu, rady obce a zastupitelstva obce spojená s jejich zákonný-

mi povinnostmi[např. přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru – § 12 záko-

na o místním referendu, či rozhodnutí o tom, že se místní referendum nevyhlásí – § 13 

odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu]“
44

. 

Jak široký pojem je „samostatná působnost“ a kdy už není místní referendum pří-

pustné, vyložil Nejvyšší správní soud mimo jiné ve svém rozsudku ze dne 5. 3. 2015, 

č. j. Ars 11/2014-42, kde dospěl k závěru, že daná otázka v rozporu s § 6 ZMR není, 

přestože se dotýká záležitostí nadmístního významu, a to proto, jelikož je formulována 

tak, že zůstává v mezích samostatné působnosti obce. Výsledek daného místního refe-

renda by totiž pouze zavazoval politickou reprezentaci obce k určitému postupu v dané 

věci, který by byl realizován skrze prostředky spadající do samostatné působnosti obce. 

Potvrdil tak názor stěžovatele (přípravného výboru), který v kasační stížnosti zdů-

raznil, že: „Do samostatné působnosti obce totiž spadají nejen otázky, o nichž obec sa-

ma rozhoduje, ale i otázky, k nimž se může vyjádřit, zúčastnit se projednávání atp. 

(Rigel, F. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 

s. 55-56).“
45

 

Ustanovení § 7 ZMR se Nejvyšší správní soud věnoval v rozsudku ze dne 

22. 10. 2014, č. j. Ars 4/2014-99. V daném případě se v místním referendu mělo rozho-

dovat o následující otázce: 

„Souhlasíte s tím, aby statutární město Ústí nad Labem zakázalo provozování loterií 

a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona 

[č. 202/1990 Sb.,] o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hra-

cích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních lote-

rijních systémů a jiných podobných přístrojů, na celém svém území?“
46

 

Magistrát statutárního města Ústí nad Labem se poté, co krajský soud místní refe-

rendum svým rozhodnutím vyhlásil, obrátil s kasační stížností na Nejvyšší správní soud 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2005, sp. zn. IV. ÚS 223/04. 
45

 Rozsudek NSS ze dne 5. 3. 2015, č. j. Ars 11/2014-42. 
46

 Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2014, č. j. Ars 4/2014-99. 
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s návrhem zrušení tohoto rozhodnutí. Mimo jiné svou stížnost opíral o tvrzení, že kraj-

ský soud nesprávně posoudil přípustnost otázky, o které se mělo místní referendum ko-

nat, když podle názoru stěžovatele byla daná otázka v rozporu s § 7, písm. g) ZMR, 

„neboť při kladném výsledku referenda by zcela evidentně muselo dojít ke schválení no-

vé obecně závazné vyhlášky“
47

. 

NSS takový výklad uvedeného ustanovení odmítnul s tím, že „Výklad § 7 písm. g) 

zákona o místním referendu nabízený stěžovatelem považuje Nejvyšší správní soud za 

příliš omezující. Interpretace, podle níž referendum není možné konat o otázkách, které 

mohou být regulovány obecně závaznou vyhláškou, nepřiměřeně zužuje rozsah otázek, 

k nimž se mohou občané obce v referendu vyjadřovat. Tato interpretace by tak do jisté 

míry vyprázdnila funkci místního referenda, což je zjevně nepřípustné z hlediska čl. 22 

Listiny ve spojení s čl. 21 odst. 1 Listiny.“
48

 Kasační stížnost tedy byla Nejvyšším 

správním soudem zamítnuta. 

V poslední řadě chci na tomto místě zmínit ještě nález Ústavního soudu ze dne 

9. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 263/09, ve kterém Ústavní soud určil, že krajský soud vyložil 

ustanovení § 7, písm. d) ZMR příliš extenzivně a zcela v rozporu se smyslem a účelem 

ZMR, což není přijatelné. Celý § 7 ZMR je nutno vykládat restriktivním způsobem, aby 

byla zajištěna ochrana svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti.
49
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 Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2014, č. j. Ars 4/2014-99. 
48

 Ibid. 
49

 Z odůvodnění: „Ústavní soud konstatuje, že výlukový bod dle § 7 písm. d) ZMR je třeba vykládat teleo-

logicky – s přihlédnutím k účelu a smyslu zákona o místním referendu. Předmětem místního referenda v 

České republice bývají právě záležitosti nejrůznějších sporných investičních projektů (a jim předcházejí-

cího nakládání s komunálním majetkem), které mohou mít zcela zásadní dopad na životní prostředí a ži-

votní podmínky občanů obce (srov. Rigel, F.: Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. 

Praha: Leges, 2011, str. 60 až 63). Místní referendum iniciované "zdola" přípravným výborem (účelovým 

společenstvím alespoň tří oprávněných osob ve smyslu § 2, § 9 odst. 1 ZMR) představuje často poslední 

možnost občanů obce zaujmout stanovisko ke kontroverzním investičním záměrům s dalekosáhlými dů-

sledky, jejichž projednání neproběhlo transparentně – nejen v případech vyloženě korupčního jednání, 

ale i tam, kde orgány obce pouze místní veřejnost nedostatečně informovaly o skutečných parametrech 

projektu. Dle Ústavního soudu místní referendum je významnou demokratickou pojistkou proti selhání či 

nezákonnému postupu volených orgánů obce.  Výklad, který v napadeném rozhodnutí zaujal Krajský soud 

v Ostravě, dle názoru Ústavního soudu vede k velmi citelnému, a tudíž nepřípustnému zúžení prostoru pro 

vyjádření vůle občanů v místním referendu. Dle názoru Ústavního soudu tento extenzivní výklad § 7, 

písm. d) ZMR nelze akceptovat. S ohledem na uvedené zásady výkladu politických práv je citované usta-

novení zákona o tzv. výluce z přípustnosti referenda třeba vztáhnout toliko na případy, kdy položená otáz-

ka či eventuální výsledek referenda jsou v rozporu s právními normami kogentní povahy. Extenzivní vý-

klad uplatněný Krajským soudem v Ostravě by orgánům obce umožňoval vyhnout se prakticky vždy koná-
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HLAVA III. | NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFEREN-

DA A VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA (§ 8-16) 

Uspořádání místního referenda může být iniciováno dvěma způsoby. Prvním 

z nich je „zdola“ vycházející návrh přípravného výboru, na základě kterého zastupitel-

stvo obce či statutárního města rozhoduje o jeho vyhlášení. Druhou variantou je potom 

iniciativa samotného zastupitelstva obce či statutárního města, kdy je o konání místního 

referenda rozhodnuto usnesením tzv. „shora“.
50

 Jak vidíme, podnět k uspořádání míst-

ního referenda může tedy pocházet jak ze strany obyvatel konkrétní obce, tak ze strany 

jimi zvolených zástupců, ale tím, kdo o samotném vyhlášení místního referenda roz-

hodne, je v obou případech zastupitelstvo obce. 

A. Místní referendum vyhlášené na základě návrhu přípravného výboru 

Přípravný výbor ve smyslu tohoto zákona tvoří nejméně tři oprávněné osoby 

(viz § 2 ZMR), pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Mezi pravomoci přípravného 

výboru patří navrhování uspořádání místního referenda, delegování členů do komisí pro 

hlasování, oprávnění obrátit se na soud s návrhem na určení, že má být místní referen-

dum vyhlášeno nebo že návrh na jeho vyhlášení nemá vady, a dále je přípravný výbor 

také oprávněn navrhovat soudu, aby rozhodnul o neplatnosti hlasování nebo vyslovil 

neplatnost rozhodnutí přijatého v místním referendu. Přípravný výbor má také povin-

nost určit, který z jeho členů je zmocněn za něj jednat. Jeho úkony následně přípravný 

výbor zavazují (dále také jako „zmocněnec“).
51

 

Pokud je iniciátorem pořádání místního referenda přípravný výbor, musí jeho ná-

vrh obsahovat určité náležitosti k tomu, aby byl formálně v pořádku. Zaprvé musí vy-

mezovat území, na kterém by mělo být navrhované místní referendum pořádáno. Dále 

je nutné, aby v něm byla uvedena přesná formulace otázky (příp. otázek) o které by se 

mělo v místním referendu hlasovat. Přípravný výbor je povinen svůj návrh také náležitě 

odůvodnit a odhadnout náklady, které by byly eventuálně s pořádáním místního refe-

                                                                                                                                               
ní místního referenda s odůvodněním, že ohledně předmětné otázky, jež měla být místním referendem ře-

šena, je již obec ve smluvním vztahu ke třetím osobám.“ 
50

 § 8, odst. 1 Zákona o místním referendu. 
51

 § 9 Zákona o místním referendu. 
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renda a realizací rozhodnutí v něm přijatém spojeny. Vedle toho je nutné také navrhnout 

způsob úhrady těchto nákladů z rozpočtu obce. 

Nejvyšší správní soud se otázkou odhadu nákladů místního referenda zabýval 

v rozsudku ze dne 29. 8. 2012, č. j. Ars 3/2012-27, kterým podpořil přípravný výbor, 

když zdůraznil fakt, že ZMR hovoří o pouhém odhadu nákladů a nevyžaduje tedy jejich 

detailní uvedení. 

„Zákon zde tímto požadavkem zajišťuje, aby již ve fázi zpracování návrhu na konání re-

ferenda byly brány v potaz i finanční aspekty takového návrhu a mohly tak sloužit jako 

jedno z hledisek pro rozhodnutí přípravného výboru, zda návrh na konání místního refe-

renda podat, či nikoli.“
52

 

Za nevyhovující návrh „by proto měl být označen jen takový návrh, který tento 

odhad vůbec neobsahuje nebo obsahuje odhad excesivní“
53

. 

Kromě výše uvedeného musí být v návrhu uvedena jména a příjmení členů pří-

pravného výboru společně s jejich osobními údaji (datum narození, adresa trvalého po-

bytu), doplněné o jejich vlastnoruční podpisy, přičemž je nutné také označit zmocněnce 

přípravného výboru. K návrhu musí být přiložena podpisová listina s očíslovanými 

podpisovými archy, která vyjadřuje podporu návrhu ze strany oprávněných osob žijících 

v dané obci, a která je součástí návrhu.
54

 

Z právě uvedeného tedy plyne, že je třeba, aby návrh přípravného výboru získal 

podporu určité části obyvatel dané obce (příp. její části či statutárního města), kteří takto 

mohou učinit svým podpisem. Stanovením této podmínky pro podání návrhu na pořá-

dání místního referenda chtěl zákonodárce jistě docílit alespoň částečné legitimity po-

dávaného návrhu a také předejít nadbytečnému podávání návrhů, které by se týkaly zá-

ležitostí, jež nejsou pro většinu obyvatel dané obce podstatné nebo ve kterých si nepřejí 

ničeho měnit. 

Počet obyvatel, kteří musí daný návrh na konání místního referenda v konkrétní 

obci podpořit, je stanoven procentuálně, kdy základem pro jeho výpočet je počet osob 
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oprávněných v daném místním referendu hlasovat. Procento oprávněných osob je pak 

stanoveno pro různě velké obce odlišně, přičemž platí, že mezi tímto procentem a po-

čtem obyvatel obce je vztah nepřímé úměry. 

„Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem ale-

spoň v obci nebo v její části, jde-li o místní referendum podle § 1 písm. c), anebo ve sta-

tutárním městě 

 do 3 000 obyvatel . . . . . . . . . . 30 % oprávněných osob, 

 do 20 000 obyvatel . . . . . . . . . . 20 % oprávněných osob, 

 do 200 000 obyvatel . . . . . . . . . . 10 % oprávněných osob, 

 nad 200 000 obyvatel . . . . . . . . . . 6 % oprávněných osob.“
55

 

Poslední odstavec § 8 ZMR upravuje, jakým způsobem má být formulována otáz-

ka, o které by se v navrhovaném místním referendu mělo hlasovat. Její znění musí být 

takové, aby na ni bylo možno bezvýjimečně odpovědět „ano“ či „ne“. 

Formulaci otázky, o které se má v místním referendu rozhodovat, se v rozsudku 

ze dne 31. 10. 2012, č. j. Ars 2/2012-43, věnoval Nejvyšší správní soud a určil, že:  

„Pro hlasování jsou tedy logicky vyloučeny otázky doplňovací, problematika místního 

referenda musí být uvozena režimem otázky zjišťovací. Další podmínkou je jednoznač-

nost položené otázky, otázka musí mít v příslušném kontextu relativně přesný význam, 

který neumožňuje konkurující výklad. Položená otázka tedy zjevně nesmí být matoucí, 

vnitřně rozporná, dezinformační, sugestivní či kapciózní, nekonkrétní či neurčitá. Ze zá-

konného znění je rovněž patrné, že podobné požadavky formují i vztah mezi jednotlivými 

otázkami v případě, že je v místním referendu položeno více otázek. Otázky se tedy ne-

smí navzájem vylučovat či působit návodně, mohou být však ve vztahu obecného a 

zvláštního.“
56

 

V tomto rozhodnutí NSS dále ozřejmil, že (ne)jednoznačnost navržených otázek 

je třeba posuzovat vždy z pohledu „běžného občana“, jenž v místním referendu hlasuje. 
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Jak již bylo uvedeno výše, součástí návrhu přípravného výboru je také podpisová 

listina, která je tvořena jednotlivými podpisovými archy. Každý z těchto archů musí 

opět obsahovat označení území, na kterém by se mělo místní referendum konat, znění 

otázky o které by se mělo hlasovat, jména a příjmení členů přípravného výboru, adresu 

jejich trvalého bydliště a upozornění o možnosti dopustit se přestupku opakovaným 

podpisem téhož návrhu, uvedením nepravdivých osobních údajů či podpořením návrhu 

bez oprávnění hlasovat v místním referendu. Oprávněná osoba, která návrhu svým pod-

pisem vyjádří podporu, musí do podpisového archu uvést své jméno, příjmení, datum 

narození, adresu trvalého bydliště a připojit vlastnoruční podpis. Návrh přípravného vý-

boru a podpisové listiny pak nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů ani orgá-

nů místní samosprávy.
57

 

Přípravný výbor následně předkládá svůj návrh i s přílohou k obecnímu úřadu 

(= obecní úřad, úřad městské části či obvodu) či magistrátu statutárního města 

(= magistrát hlavního města Prahy či územně členěného statutárního města), který jej 

musí do 15 dnů posoudit. V případě, že obecní úřad/magistrát statutárního města ne-

shledá žádné nedostatky návrhu, neprodleně po uplynutí lhůty o této skutečnosti musí 

informovat zmocněnce přípravného výboru. Naopak v případě, že návrh nemá všechny 

zákonem stanovené náležitosti či obsahuje nesprávné (příp. neúplné) informace, musí 

být zmocněnec neprodleně písemně vyzván k odstranění těchto nedostatků ve stanovené 

lhůtě (min. 7 dnů). Pojistkou pro případ, že by obecní úřad či magistrát statutárního 

města zmocněnce o výsledku svého přezkumu nevyrozuměl, je zakotvení právní fikce 

bezvadnosti návrhu, která nastane po uplynutí třicetidenní lhůty od podání návrhu, po-

kud k vyrozumění dotyčného zmocněnce nedošlo. ZMR svá vlastní pravidla pro doru-

čování nestanoví a odkazuje na použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „správní řád“). Bezvadný návrh následně předkládá 

rada obce/města k projednání zastupitelstvu obce/statutárního města na jeho nejbližším 

zasedání.
58

 

Obecní úřad/magistrát statutárního města je při provádění kontroly návrhu pří-

pravného výboru a podpisové listiny oprávněn využívat údaje ze základního registru 
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obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, 

avšak vždy jen ty nezbytně nutné pro provedení této kontroly.
59

 

Zastupitelstvo o bezvadném návrhu na konání místního referenda rozhodne na 

svém nejbližším zasedání usnesením, a to na základě posouzení, zda lze o dané otázce 

místní referendum konat. Toto je jediné kritérium, které je zastupitelstvo oprávněno 

zvažovat, žádný další prostor k diskreci mu zákonodárcem svěřen nebyl. Pokud tedy o 

dané otázce lze místní referendum konat, zastupitelstvo usnesením rozhodne o jeho vy-

hlášení a stanoví také den jeho konání, v opačném případě usnesením rozhodne o jeho 

nevyhlášení. Přijaté usnesení je nutno vyvěsit na příslušné úřední desce (na dobu 15 

dnů) a dále o něm neprodleně písemně informovat zmocněnce. Obdobně se postupuje i 

v případě, že je referendum vyhlášeno na základě rozhodnutí soudu. O otázce navrho-

vané k rozhodnutí však může zastupitelstvo také rozhodnout i bez konání místního refe-

renda, kdy opět musí neprodleně písemně informovat zmocněnce. Tento má možnost 

v sedmidenní lhůtě od doručení vyrozumění prohlásit, že na uspořádání místního refe-

renda trvá a zastupitelstvo na nejbližším zasedání místní referendum povinně vyhlásí, 

čímž původní rozhodnutí zastupitelstva o dané otázce pozbude platnosti. Orgány ob-

ce/statutárního města nejsou v době od vyhlášení místního referenda do vyhlášení vý-

sledků v něm přijatých oprávněny ve věci, která je předmětem místního referenda, roz-

hodovat.
60

 

B. Místní referendum vyhlášené na základě rozhodnutí zastupitelstva 

Pokud iniciativa k uspořádání místního referenda vychází ze zastupitelstva ob-

ce/statutárního města, může o něm toto rozhodnout většinou hlasů všech svých členů. 

Usnesení o vyhlášení místního referenda pak musí obsahovat stejné náležitosti, jako ná-

vrh přípravného výboru, s výjimkou těch, které se týkají členů přípravného výboru. Vy-

hlášením se rozumí vyvěšení tohoto usnesení na odpovídající úřední desce po dobu 15 

dnů.
61
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Hlava III ZMR dále upravuje: 

Den konání místního referenda 

Den, kdy se bude místní referendum konat, musí být stanoven tak, aby spadal do 

90 denní lhůty plynoucí od okamžiku jeho vyhlášení. Výjimku z tohoto pravidla je 

možné udělat pouze v případě, že by návrh přípravného výboru obsahoval pozdější do-

bu. Dnem vyhlášení se pak rozumí první den vyvěšení usnesení na úřední desce přísluš-

ného obecního úřadu/magistrátu statutárního města. Pokud se místní referendum koná 

na základě rozhodnutí zastupitelstva, nesmí být den jeho konání stanoven tak, aby při-

padl do následujícího funkčního období zastupitelstva.
62

 

Souběh více návrhů na konání místního referenda 

Samozřejmě i v případě místního referenda může nastat situace, že bude podáno 

více návrhů na jeho konání. Potom jsou jednotlivé návrhy posuzovány postupně podle 

toho, v jakém pořadí byly podány. Jestliže by se některý z později podaných návrhů tý-

kal obsahově stejné otázky, nebo by se naopak s otázkou dříve podaného návrhu obsa-

hově vzájemně vylučoval, zastupitelstvo rozhodne o tom, že se místní referendum na 

základě tohoto pozdějšího návrhu nevyhlásí. Pokud se však otázky, o kterých se má dle 

jednotlivých návrhů rozhodovat v místním referendu vzájemně nevylučují (nebo se ne-

týkají téhož), může se místní referendum konat společně. Toto platí i v případě, kdy je 

některé z místních referend iniciováno rozhodnutím zastupitelstva.
63

 

HLAVA IV. | KOMISE PRO HLASOVÁNÍ (§ 17-27) 

Pro hlasování v místním referendu je po jeho vyhlášení nutné zřídit v obci komisi 

okrskovou a komisi místní, zatímco ve statutárním městě se zřizuje navíc ještě komise 

městská.
64

 Okrsková komise je v obou případech komisí nejnižší úrovně, v obci jí je pak 

nadřízena komise místní, které je na úrovni statutárního města dále nadřízena ještě ko-

mise městská. Obecně můžeme říct, že tyto komise zajišťují organizaci hlasování 

v místním referendu, zjišťování a zveřejňování jeho výsledků a dále také dohlíží na do-
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držování právních předpisů upravujících místní referendum. Jejich první zasedání svo-

lává starosta/primátor, a to nejpozději 5 dnů přede dnem hlasování v případě okrskové 

komise a 10 dnů přede dnem hlasování v případě místní a městské komise. Podrobný 

výčet úkolů jednotlivých komisí nalezneme v ustanoveních § 18-20 ZMR. 

Každá komise musí být nejméně čtyřčlenná, přičemž členem může být pouze 

oprávněná osoba, u které není přítomna překážka hlasování v místním referendu. Kon-

krétní počet členů jednotlivých komisí stanoví nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování 

starosta obce/primátor statutárního města, a to s přihlédnutím k celkovému počtu opráv-

něných osob v obci/statutárním městě. O tomto se opět neprodleně písemně informuje 

přípravný výbor. Většinu členů do komisí deleguje přípravný výbor, nicméně staros-

ta/primátor mají právo delegovat vždy alespoň jednoho člena dané komise. V případě 

místního referenda pořádaného na základě rozhodnutí zastupitelstva deleguje všechny 

členy starosta/primátor, pokud si zastupitelstvo nevyhradilo toto právo pro sebe. 

V každém případě je nutné zajistit, aby členové byli do komisí delegováni nejpozději 15 

dnů přede dnem hlasování, a dále aby starosta/primátor v této době jmenoval zapisova-

tele jednotlivých komisí (ti se stávají členy komisí s poradními hlasy, ale do počtu členů 

komise se nezapočítávají)
65

. 

Členství v komisi vzniká složením slibu, jehož znění nalezneme 

v § 22, odst. 1 ZMR. Slib se skládá podepsáním jeho písemného znění. Druhý odstavec 

téhož paragrafu stanoví, kdy naopak členství v komisi zaniká. 

Každá komise má svého předsedu a místopředsedu, kteří jsou ze členů komise ur-

čeni losem na prvním zasedání. Losování řídí zapisovatel komise. Následně jednání 

komise řídí její předseda a k její usnášeníschopnosti je nutná přítomnost nejméně nad-

poloviční většiny všech členů s hlasovacím právem. Usnesení pak komise přijímá nad-

poloviční většinou přítomných členů.
66

Činnost komisí je ukončena uplynutím 15. dne 

po vyhlášení výsledků hlasování.
67

 

V souvislosti s komisemi pro hlasování bych ještě ráda zmínila povinnost jejich 

členů (a dalších osob, které jsou oprávněny být v hlasovací místnosti, kde komise sčítá 
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hlasy) neposkytovat informace o dílčích výsledcích hlasování, a to až do okamžiku, kdy 

dojde k podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování všemi přítomnými členy ko-

mise.
68

 Poslední ustanovení této hlavy ZMR (§ 27) upravuje jednotlivé nároky členů 

komisí, z nichž je podle mého názoru podstatný odstavec 3, který stanoví, že člen komi-

se nesmí být z důvodu výkonu této funkce zkrácen na svých právech a nárocích vyplý-

vajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru. 

Informace, které jsem zde v souvislosti s právní úpravou komisí pro hlasování 

uvedla, nejsou v žádném případě vyčerpávající. Záměrně se nezabývám podrobnostmi, 

které nemají s povahou místního referenda v České republice žádnou spojitost. 

HLAVA V. | HLASOVÁNÍ (§ 28-40) 

V místním referendu se hlasuje v jednotlivých hlasovacích okrscích, které jsou 

územně shodné se stálými volebními okrsky, které jsou vytvořeny v souladu se zvlášt-

ním zákonem, kterým je v tomto případě zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-

telstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„ZVZO“).
69

 

Před zahájením samotného hlasování předá obecní úřad okrskové komisi výpis ze 

stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů, které jsou vedeny opět podle 

ZVZO. Tento výpis obsahuje výčet osob oprávněných v místním referendu hlasovat.
70

 

Oprávněné osoby, které se nemohou zúčastnit hlasování v místním referendu v rámci 

svého hlasovacího okrsku, mohou pro hlasování v jiném okrsku na území dané obce či 

statutárního města požádat obecní úřad o vydání hlasovacího průkazu, o čemž se učiní 

poznámka do seznamu oprávněných osob. O vydání tohoto průkazu je možné žádat 

v době od vyhlášení místního referenda, osobně i písemně (s úředně ověřeným podpi-

sem), avšak písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování, 

osobní žádost lze podat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Hlasovací průkaz je 
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kromě oprávněné osoby možné vydat i osobě, která se prokáže plnou mocí (opět 

s úředně ověřeným podpisem), anebo se oprávněné osobě na základě její žádosti zašle.
71

 

Nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování v místním referendu musí starosta obce 

zveřejnit oznámení o době a místě jeho konání, a to v každém hlasovacím okrsku, způ-

sobem v místě obvyklým. Oznámení dále musí obsahovat vymezení všech hlasovacích 

okrsků, adresy hlasovacích místností a také otázky, o kterých se bude v místním refe-

rendu rozhodovat. Starosta také v tomto oznámení musí oprávněné osoby upozornit na 

povinnost prokázat při hlasování svou totožnost a státní občanství.
72

 

Pro představení otázky, o které se má v místním referendu hlasovat, může staros-

ta/primátor nejméně 10 dnů před konáním hlasování vyhradit konkrétní plochu, avšak 

v den hlasování je kampaň zakázána v místě objektu, ve kterém se nachází hlasovací 

místnost.
73

 

Hlasovací lístky a hlasovací místnost 

V místním referendu se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Ustanovení § 33, 

odst. 1, 2 ZMR upravuje formální náležitosti, které musí každý jednotlivý hlasovací lís-

tek nutně mít. Tisk těchto hlasovacích lístků a jejich dodání zajišťuje obec/statutární 

město, jehož zastupitelstvo místní referendum vyhlásilo.
74

 

Objekt, ve kterém se nachází hlasovací místnost, musí být viditelně označen, 

v místnosti se musí nacházet mimo jiné vzor hlasovacího lístku, text ZMR, oddělené 

prostory pro zajištění tajnosti hlasování.
75

 Před zahájením hlasování musí náležitosti 

hlasovací místnosti zkontrolovat předseda okrskové komise. Dále se tento musí ujistit, 

že je hlasovací schránka (i ta přenosná) prázdná a před ostatními členy komise ji zape-

četí, následně prohlásí hlasování za zahájené.
76

 Předseda okrskové komise odpovídá za 
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pořádek v hlasovací místnosti a jeho pokyny jsou pro všechny přítomné osoby závaz-

né.
77

 

Zásady a průběh hlasování 

Hlasování v místním referendu je možné vykonat pouze osobně. Každá oprávněná 

osoba nejprve musí prokázat okrskové komisi svou totožnost a státní občanství (jinak jí 

nebude hlasování umožněno), okrsková komise následně provede zápis do výpisu ze se-

znamu oprávněných osob a vydá oprávněné osobě hlasovací lístek spolu s úřední obál-

kou. Pokud určitá oprávněná osoba prokazuje své subjektivní hlasovací právo hlasova-

cím průkazem, odevzdá jej okrskové komisi, která jeho osobní údaje doplní do výpisu 

ze seznamu oprávněných osob. V odděleném prostoru k provedení hlasování nesmí být 

obecně nikdo jiný přítomen, avšak připouští se zde výjimka pro případ oprávněné oso-

by, která kvůli tělesné vadě nemůže číst nebo psát, kdy na základě jejího souhlasu může 

jiná oprávněná osoba (nikdy člen okrskové komise) její hlasovací lístek upravit a vložit 

do úřední obálky (případně i vhodit do hlasovací schránky). Dále je také možné požádat 

okrskovou komisi (ze závažných důvodů) o možnost hlasovat mimo hlasovací místnost, 

avšak v rámci hlasovacího okrsku. V takovém případě vyšle okrsková komise dva své 

členy k oprávněné osobě s přenosnou hlasovací schránkou, hlasovacím lístkem a úřední 

obálkou, kdy i v tomto případě je nutné zachovat splnění podmínky tajnosti hlasování.
78

 

Hlasování je možné provést jedině v odděleném prostoru k tomu vyhrazeném. 

Oprávněná osoba může na hlasovacím lístku označit křížkem odpověď „ano“ či „ne“, 

nebo se hlasování zdržet a neoznačit žádnou odpověď. Jiným způsobem označený hla-

sovací lístek bude považován za neplatný. Následně jej tedy vloží do úřední obálky a tu-

to vhodí do hlasovací schránky.
79

 

Okrsková komise může zahájení hlasování odložit či přerušit, a to za podmínek 

stanovených v § 39, odst. 1 ZMR, nebo jej také prodloužit, avšak nejdéle o jednu hodi-

nu. V případě přerušení hlasování je zejména nutné řádně zapečetit hlasovací schránky. 

Při opětovném zahájení hlasování se tyto pečetě musí zkontrolovat a sejmout. Důvody 

vedoucí k odložení zahájení hlasování, jeho přerušení či prodloužení musí být pozna-
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menány do zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
80

 Hlasování prohlásí předseda okrs-

kové komise po uplynutí doby k němu určené za ukončené, avšak po uzavření hlasovací 

místnosti je ještě nutné umožnit hlasování všem těm, kteří jsou již přítomni v hlasovací 

místnosti nebo před ní.
81

 

HLAVA VI. | ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A JEJICH VYHLÁŠENÍ 

(§ 41-46) 

Po ukončení hlasování předseda okrskové komise soustředí nepoužité hlasovací 

lístky a úřední obálky a zapečetí je, teprve poté nechá otevřít hlasovací schránky a smísí 

jejich obsah. Nejprve se vyloučí všechny neúřední obálky, poté se zjistí počet úředních 

obálek a porovná se s počtem oprávněných osob, které v daném okrsku hlasovaly. Ne-

platnými hlasovacími lístky jsou ty, které nebyly vytištěny a dodány obcí/statutárním 

městem či nebyly vloženy do úřední obálky. Naopak přeložení či poškození hlasovacího 

lístku nezpůsobuje automaticky jeho neplatnost, pokud z něj lze stále zjistit potřebné 

údaje. Pokud je v úřední obálce více hlasovacích lístků, pokud jsou křížkem označeny 

obě odpovědi současně nebo jsou označeny jiným způsobem, jedná se o případy neplat-

ného hlasování. Okrsková komise neplatné hlasovací lístky vyloučí, sečte zvlášť odpo-

vědi „ano“, zvlášť odpovědi „ne“ a dále také hlasovací lístky, na kterých není označená 

žádná odpověď. Tato data se zaznamenají do zápisu o průběhu a výsledku hlasování. 

Poté dojde k zapečetění všech hlasovacích lístků. V případě, že se v místním referendu 

rozhoduje o více otázkách, zjišťují se odevzdané hlasy pro každou otázku tímto způso-

bem zvlášť.
82

 

Při sčítání hlasů mohou být v hlasovací místnosti přítomni pouze členové okrsko-

vé komise, dále členové komise vyššího stupně a osoby pověřené starostou/primátorem 

ke zpracování výsledků hlasování.
83

 Každá okrsková komise musí vyhotovit zápis o 

průběhu a výsledku hlasování v daném hlasovacím okrsku v souladu s § 43, odst. 1, 2 

ZMR a následně se jeden stejnopis předá místní komisi.
84

 Místní komise následně pře-

zkoumá zápisy okrskových komisí, zjistí celkové výsledky hlasování v místním refe-

                                                 
80

 § 39 Zákona o místním referendu. 
81

 § 40 Zákona o místním referendu. 
82

 § 41 Zákona o místním referendu. 
83

 § 42 Zákona o místním referendu. 
84

 § 43, odst. 3 Zákona o místním referendu. 



42 

rendu a následně vyhotoví vlastní zápis o výsledku hlasování v souladu se zněním § 44 

ZMR. V případě, že se místní referendum koná ve statutárním městě, předá se zápis 

městské komisi.
85

 Městská komise opět přezkoumá zápisy místním komisí, zjistí celko-

vé výsledky místního referenda konaného ve statutárním městě, a vyhotoví v souladu s 

§ 45 vlastní zápis o výsledku hlasování. 

Místní/městská komise výsledky hlasování vyhlásí zveřejněním na úřední desce 

obecního úřadu/magistrátu statutárního města neprodleně po vyhotovení zápisu o vý-

sledku hlasování, a to na dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den vyvěšení těchto vý-

sledků na úřední desce.
86

 

HLAVA VII. | OZNAMOVACÍ POVINNOST (§ 47) 

Tato hlava je tvořena pouze jedním paragrafem (§ 47), který stanoví, že staros-

ta/primátor má vzhledem k Ministerstvu vnitra oznamovací povinnost o vyhlášení míst-

ního referenda, výsledku hlasování a provedení přijatého rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů 

od rozhodné skutečnosti. Stejná oznamovací povinnost platí také v případě, že rozhod-

nutí místního referenda není možné provést pro jeho rozpor s právními předpisy, a to ve 

lhůtě 30 dnů ode dne vyhlášení výsledku hlasování v místním referendu. 

HLAVA VIII. | PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA (§ 48-

49) 

Předpokladem platnosti výsledku hlasování v místním referendu je účast alespoň 

35 % osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. K jeho závaznosti je pak třeba 

nadpoloviční většina hlasů zúčastněných osob, která zároveň musí tvořit nejméně 25 % 

všech osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
87

 

Jiné podmínky se uplatní pro platnost a závaznost rozhodnutí přijatého v místním 

referendu o oddělení části obce, sloučení obcí, či připojení obce k jiné obci. Takové 

rozhodnutí je platně a závazně přijato pouze za předpokladu, že se pro něj vyslovila 

nadpoloviční většina všech oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných 
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 § 44, odst. 4 Zákona o místním referendu. 
86

 § 46 Zákona o místním referendu. 
87

 § 48, odst. 1, 2 Zákona o místním referendu. 
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osob v té části obce, která se chce oddělit, nebo v případě sloučení/připojení v té obci, 

ve které byl návrh přípravného výboru podán.
88

 

Ustanovení § 49 ZMR výslovně zakotvuje, že rozhodnutí v místním referendu 

platně a závazně přijaté (viz § 48 ZMR), je pro zastupitelstvo a orgány obce/statutárního 

města závazné. Tato závaznost se vztahuje i na zastupitelstvo (případně zastupitelstva), 

které vzejde z dalších voleb do zastupitelstev obcí. Rozhodnutí přijaté v místním refe-

rendu je závazné až do případného nového rozhodnutí o stejné otázce v novém místním 

referendu, které je však možné konat nejdříve po uplynutí 24 měsíců (§ 7, písm. h) 

ZMR).
89

 

Kritérium závaznosti je však bezpředmětné v případě místního referenda konzul-

tativního charakteru, protože v takovém případě je výsledek místního referenda nezá-

vazný vždy. Jelikož se ZMR k možnosti pořádat daný druh místního referenda výslovně 

nevyjadřuje, dostala se tato otázka až před Ústavní soud, který v usnesení ze dne 

14. 4. 2010, sp. zn. IV. ÚS 265/10, vyložil, že ZMR konání konzultativního místního 

referenda umožňuje. Připomněl zde, že Ústavní soud sice vyjádřil názorově opačné sta-

novisko v usnesení ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. II. ÚS 706/04, ale právní názor vyslove-

ný v usnesení není obecně závazný a jako takový byl překonán nálezem ÚS ze dne 

13. 3. 2007, sp. zn. I. ÚS 101/05. 

HLAVA IX. | SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 50-55) 

V § 50 ZMR zákonodárce pro úplnost uvádí, že plnění úkolů podle tohoto zákona 

je výkonem samostatné působnosti obce/statutárního města. To v praxi znamená, že tuto 

činnost neřídí orgány vykonávající státní správu a dále, že pro výkon těchto úkolů není 

poskytován příspěvek ze státního rozpočtu. Výjimkou je činnost spočívající v projedná-

vání přestupků v oblasti místního referenda, která není výkonem samostatné působnosti, 

jelikož § 56, odst. 5 ZMR přímo stanoví, že se jedná o výkon působnosti přenesené.
90
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Pravidla pro hrazení nákladů uspořádání místního referenda upravuje § 51 tak, že 

výdaje spojené s konáním místního referenda a vybavením hlasovací místnosti pro 

okrskové komise hradí obec ze svého vlastního rozpočtu. Obdobně je tomu i ve statu-

tárním městě, které ze svého rozpočtu hradí tytéž náklady s výjimkou vybavení hlaso-

vací místnosti pro okrskovou komisi. Speciální pravidlo se uplatní na případ, kdy se 

místní referendum koná na základě návrhu přípravného výboru. Za dané okolnosti se do 

nákladů hrazených obcí z vlastního rozpočtu nezapočítávají výdaje spojené s činností 

přípravného výboru, získáváním podpisů pro podporu návrhu ani náklady na kampaň. 

„Náklady na kampaň, které vznikají osobám odlišným od územních celků, nebudou hra-

zeny z územních rozpočtů ani tehdy, jde-li o místní referendum vyhlášené z vlastního 

rozhodnutí zastupitelstva (§ 14).“
91

 

Pokud se týká hlasovací místnosti, vrací se k ní ještě § 52 ZMR, který stanoví, že 

pro okrskové komise jejich vybavení a potřebné pracovní síly zajišťuje obecní úřad, kte-

rý dále také zajišťuje pomocné prostředky pro komise místní. Pro městské komise je 

pak zajišťuje magistrát statutárního města. 

Třetí ustanovení této hlavy ZMR (§ 53) se zabývá počítáním lhůt vyplývajících 

z ustanovení tohoto zákona a stanoví, že k zachování lhůty stanovené podle dnů je nut-

né, aby byl daný úkon učiněn v poslední den lhůty, a to u příslušného orgánu, nejpozdě-

ji do 16.00 hodin. Zároveň lhůty stanovené podle ZMR není možné ani prodloužit, ani 

prominout jejich zmeškání. Přísná pravidla jsou důsledkem hmotněprávní povahy těchto 

lhůt.
92

 

Vztah ZMR a správního řádu je upraven v § 54, který stanoví, že se správní řád na 

postup dle ZMR nepoužije. Jednání orgánů územních samosprávných celků tak 

v postupech dle ZMR není správním řízením.
93

 Výjimkou je pouze řízení o přestupcích, 

na které se naopak správní řád použije. Dále se ustanoveními správního řádu řídí pravi-

dla doručování písemností (§ 12, odst. 5 ZMR). 
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Posledním ustanovením této hlavy je § 55, který stanoví, že počet osob oprávně-

ných v místním referendu hlasovat, se určuje z počtu obyvatel k 1. lednu roku, ve kte-

rém byl návrh přípravného výboru podán. 

HLAVA X. | PŘESTUPKY (§ 56) 

Desátá hlava ZMR je opět tvořena pouze jedním paragrafem (§ 56), který upravu-

je tři způsoby, jakými se fyzická osoba může na úseku místního referenda dopustit pře-

stupku. Zaprvé úmyslným podepsáním podpisové listiny totožného návrhu přípravného 

výboru více než jednou, nebo podepsáním podpisové listiny fyzickou osobou, která není 

oprávněnou osobou ve smyslu legislativní zkratky ZMR, nebo v poslední řadě uvede-

ním nepravdivých údajů do podpisové listiny. Pokuta za tyto přestupky může být ulože-

na do výše 3.000,- Kč a jak již bylo řečeno výše, v této oblasti se jedná o výkon přene-

sené působnosti, a použije se jednak správní řád, tak i zákon č. 200/1990 Sb., o přestup-

cích, ve znění pozdějších předpisů. 

HLAVA XI. | SOUDNÍ PŘEZKUM (§ 57-58) 

V rámci této hlavy je upravena soudní ochrana návrhu přípravného výboru a dále 

možnost podat návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním re-

ferendu. 

Soudní ochranu návrhu přípravného výboru upravuje § 57 ZMR, který stanoví, 

že přípravný výbor má právo domáhat se této ochrany podle zvláštního předpisu, kte-

rým je zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jako „soudní řád správní“). Přípravný výbor toto právo může uplatnit, pokud 

(1) nesouhlasí s výzvou k odstranění vad návrhu dle § 12, odst. 2 ZMR, nebo (2) pokud 

zastupitelstvo nerozhodlo o vyhlášení místního referenda dle § 13, odst. 1, písm. a) 

ZMR, či naopak rozhodlo o jeho nevyhlášení dle § 13, odst. 1, písm. b) ZMR. Návrh na 

soudní přezkum je nutné podat v prvním případě ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné 

výzvy, ve druhém případě do 20 dnů od jednání zastupitelstva, na kterém měl být návrh 

projednán nebo na kterém zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí. 

Rozhodnutí soudu o návrhu přípravného výboru ve druhém případě nahrazuje rozhod-

nutí zastupitelstva. 
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Každá oprávněná osoba či přípravný výbor pak mohou podat u soudu návrh na 

vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí přijatého v místním referendu. 

Dle § 58 ZMR tak mohou učinit, mají-li za to, že (1) došlo k porušení ustanovení tohoto 

zákona, které mohlo ovlivnit výsledek místního referenda, nebo že (2) se konalo místní 

referendum o otázce, která nespadá samostatné působnosti obce/statutárního města, či 

(3) o otázce, o které se nesmí místní referendum konat dle ustanovení § 6 ZMR. 

Z logiky věci měl však zákonodárce na mysli § 7 ZMR a uvedení § 6 na tomto místě je 

pouze důsledkem chyby.
94

 Návrh podle tohoto paragrafu je nutno podat ve lhůtě 10 dnů 

ode dne vyhlášení výsledků hlasování. 

HLAVA X. | ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ (§ 59) 

Poslední ustanovení celé první části ZMR (§ 59) zrušuje zákon č. 298/1992 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o místním referendu, který ZMR předcházel, a dále 

vyhlášku č. 433/1992 Sb., o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev 

v obcích a při místním referendu. 

Část druhá až osmá ZMR 

Jak jsem již předeslala výše, druhá až sedmá část se věnuje pouze drobným změ-

nám jiných zákonů souvisejících se Zákonem o místním referendu, zatímco část osmá 

upravuje účinnost zákona. Tato ustanovení si dovolím blíže nekomentovat, jelikož nej-

sou pro předmět mé diplomové práce obsahově podstatná. 
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B) OBECNÍ ZŘÍZENÍ 

Přestože nás tento zákon ve svém § 60 odkazuje v záležitostech místního referen-

da na zvláštní právní předpis upravující místní referendum (kterým bezpochyby je Zá-

kon o místním referendu), některá jeho ustanovení nelze v žádném případě opominout, 

jelikož upravují případy využití místního referenda v procesu vzniku/zániku obcí a 

změn jejich území. Tato ustanovení níže popíšu. 

I. Obec a její občané 

Obecní zřízení v samém úvodu, tedy ve svém prvním paragrafu, stanoví v souladu 

s článkem 99 Ústavy ČR, že základním územním samosprávným společenstvím občanů 

je obec, která tvoří územní celek vymezený hranicí území obce. 

V § 16, odst. 2, písm. b) OZř je zakotveno oprávnění „občana obce“, který dosáhl 

věku 18 let, hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním záko-

nem, kterým je opět Zákon o místním referendu. 

Kdo přesně je „občanem obce“ definuje odst. 1 téhož paragrafu pomocí tří pod-

mínek, které musí být naplněny zároveň. Občanem obce je taková (1) fyzická osoba, 

která je (2) občanem České republiky a současně (3) je v obci hlášena k trvalému poby-

tu. Množinu osob, na které se oprávnění dle § 16 také vztahují, však rozšiřuje § 17 OZř 

o takové fyzické osoby, které jsou sice cizími státními občany, ale jsou v dané obci hlá-

šeny k trvalému pobytu, dosáhly věku 18 let, a to za podmínky, že takto stanoví meziná-

rodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

II. Vznik nové obce sloučením či připojením 

Obecní zřízení se místnímu referendu dále věnuje v souvislosti se změnami obcí a 

jejich území. Místní referendum je možné uspořádat mimo jiné v reakci na rozhodnutí 

zastupitelstev dotčených obcí o sloučení doposud samostatných vzájemně sousedících 

obcí či o připojení jedné obce k sousední obci, a to za podmínky, že je návrh na konání 

místního referenda v této věci podán nejpozději do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí za-

stupitelstev. Takovýto postup dává občanům daných obcí možnost vyjádřit se 

k plánované změně ještě před přijetím finálního dokumentu, který změnu potvrzuje a 
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kterým je dohoda o sloučení obcí nebo připojení obce. Tuto dohodu je tedy za daných 

okolností možné uzavřít pouze na základě souhlasného rozhodnutí přijatého 

v uspořádaném místním referendu.
95

 Totožná pravidla se potom uplatní také při rozhod-

nutí zastupitelstva statutárního města o zřízení či zrušení městského obvodu či městské 

části v rámci daného statutárního města.
96

 

III. Vznik nové obce oddělením 

Místní referendum dále nachází své využití v případě zakládání nové obce oddě-

lením části obce od obce stávající. Část obce, která se chce oddělit, „musí mít samostat-

né katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím stá-

tem a tvořící souvislý územní celek; po oddělení musí mít alespoň 1.000 občanů. Stejné 

podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části.“
97

. I zde je však podmínkou k od-

dělení souhlas občanů žijících na území té části obce, která se chce oddělit, vyjádřený 

v uspořádaném místním referendu. V tomto případě se podle mého názoru jedná o refe-

rendum obligatorní povahy, jelikož OZř stanoví, že k oddělení části obce „musí být“ 

dán souhlas v místním referendu. Občané části obce, která se chce oddělit, musí ustano-

vit přípravný výbor (pouze jeden) tvořený „oprávněným občanem“
98

 a jeho zástupci. 

Tento přípravný výbor musí být tvořen lichým počtem členů, a to minimálně třemi, kdy 

členem se může stát pouze občan obce, který má trvalý pobyt v té části obce, která se 

chce oddělit.
99

 Přípravný výbor je orgánem, který (mimo jiné) navrhuje uspořádání uve-

deného referenda a následně se podílí na jeho přípravě a provedení.
100

 Poté, co dojde k 
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vyhlášení výsledků místního referenda, musí obec požádat Ministerstvo vnitra o souhlas 

s názvem nově vznikající obce.
101

 

Obec musí podat návrh na oddělení části obce ke krajskému úřadu do 30 dnů ode 

dne vyhlášení výsledků místního referenda. Pokud takto obec neučiní, či pokud změní 

návrh na oddělení části obce tak, že již neodpovídá rozhodnutí přijatému v místním re-

ferendu, může návrh ke krajskému úřadu podat kterýkoliv občan obce. Následně o od-

dělení části obce rozhodne krajský úřad, a to v rámci své přenesené působnosti.
102

 Důle-

žitou roli může v tomto procesu hrát také samotné datum konání místního referenda o 

oddělení obce, jelikož v případě sporů mezi obcí a přípravným výborem ve věci rozdě-

lení majetku původní obce se pro přechod vlastnického práva k nemovitostem použije 

toto datum pro stanovení rozhodného stavu.
103

 

IV. Další vazby místního referenda na OZř 

Obecní zřízení se dále o místním referendu zmiňuje ještě v jedné souvislosti. Do 

výčtu pravomocí zastupitelstva patří dle litery zákona i rozhodování o vyhlášení místní-

ho referenda.
104

 Komentář k danému ustanovení uvádí, že tato pravomoc se vztahuje jak 

na případy vlastní iniciativy zastupitelstva, tak i na případy návrhu přípravného výboru. 

Pokud by zastupitelstvo místní referendum vyhlásit odmítlo, přípravný výbor má mož-

nost se obrátit na správní soud.
105

 V případě, že by zastupitelstvo (či jiný orgán obce) 

rozhodnutí soudu, kterým je mu stanovena povinnost vyhlásit místní referendum, nere-

spektovalo, může se přípravný výbor obrátit na Ministerstvo vnitra, které nejprve vyzve 

zastupitelstvo ke zjednání nápravy ve lhůtě dvou měsíců. Pokud i přesto zastupitelstvo 

svou povinnost nesplní a daná lhůta uplyne marně, Ministerstvo vnitra jej povinně roz-

pustí, proti čemuž se může obec následně bránit žalobou u soudu.
106
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V. Hlavní město Praha 

Ustanovení Obecního zřízení se v souladu se zněním § 150 OZř nevztahují na 

hlavní město Prahu, jelikož její postavení hlavního města České republiky, kraje, obce a 

jejích městských částí je upraveno samostatným Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze. Tímto právním předpisem se však ve své zabývat práci nebudu, protože 

z hlediska místního referenda obsahuje v podstatě stejnou právní úpravu jako Obecní 

zřízení, pouze užitou v podmínkách specifického samosprávného útvaru. 

4.2. Místní referendum v praxi 

Od počátku účinnosti Zákona o místním referendu uplynulo již více než třináct 

let, což je doba dostatečně dlouhá k tomu, aby bylo možné dostupná data o použití 

místního referenda v praxi podrobit zkoumání. Níže tedy naleznete výstupy několika 

různých způsobů, jakými se dá na tato data dívat. 

4.2.1. Analýza praxe jednoho desetiletí 

Na to, jak tento institut přímé demokracie v České republice reálně funguje, se 

rozhodl zaměřit Stanislav Balík ve svém příspěvku Místní referenda v České republi-

ce – analýza praxe jednoho desetiletí 2006-2015
107

, ze kterého v následujících řádcích 

některá zajímavá data uvedu. Informace podrobené analýze zahrnují časové období od 

ledna roku 2006, do prosince roku 2015, kdy se v České republice celkem uskutečnilo 

230 místních referend. 

Průměrná účast hlasujících v jednotlivém místním referendu byla 51,77 %, při-

čemž čím větší byla obec, ve které se místní referendum konalo, tím nižší byla volební 

účast. 

Ze zkoumaných 230 místních referend jich bylo 26 % neplatných a v případě 

29 % byl výsledek rozhodnutí v místním referendu nezávazným. 
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Ve sledovaném desetiletí se místní referendum v žádné obci nekonalo více než 

dvakrát a pěti nejčastějšími tématy místních referend byly otázky týkající se: 

1. omezení výstavby pro oblast podnikání a služeb (neprovozované obcí); 

2. rozvoje obecního majetku; 

3. spaloven, skládek odpadu či úložiště jaderného odpadu; 

4. větrných elektráren; 

5. vojenských obranných prostředků. 

Na závěr svého výzkumu nám autor předkládá názor, že zkoumaná data o míst-

ních referendech v období deseti let v České republice vypovídají o značně konzerva-

tivním přístupu české společnosti k jakékoliv snaze o rozvoj či změny. 

4.2.2. Další analytické poznatky o místním referendu v České republice 

Filip Rigel dále uvádí
108

, že vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastu-

pitelstva obce v České republice dominuje nad druhým způsobem jeho iniciování, 

kdy návrh k jeho vyhlášení podává přípravný výbor. 

Z jiného odborného článku
109

 vyplývá, že nejvyšší volební účast byla zazname-

nána v místních referendech, která se týkala územních změn obcí (76,4 %) a dále, že 

nadpoloviční většina ze všech místních referend konaných za pozorovanou dobu, byla 

uspořádána v obcích s počtem obyvatel do 500, ve kterých tedy také byla volební účast 

dle velikosti obce nejvyšší (75,2 %). 

4.2.3. Judikatura 

Jak již bylo popsáno v oddíle 4.1.3. této práce, místní referendum může být po-

drobeno soudnímu přezkumu. V souladu s § 3, odst. 1 a § 4, odst. 2, písm. a) soudního 

řádu správního rozhodují ve věcech místního referenda krajské soudy a Nejvyšší správ-

ní soud, ke kterému je možné podat proti rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost (§ 

102 soudního řádu správního). Nejvyšší správní soud tak má nejen možnost napravo-
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vat konkrétní pochybení krajských soudů, ale zejména má moc sjednocovat judikaturu 

správního soudnictví a tímto také ovlivňovat budoucí rozhodovací praxi krajských sou-

dů. Dalším soudem, který má působnost ve věcech místního referenda, je Ústavní soud, 

který dle článku 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR rozhoduje v případě podané ústavní 

stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ús-

tavně zaručených základních práv a svobod. 

Tomáš Langášek podrobil důkladnému rozboru judikaturu správních soudů a Ús-

tavního soudu.
110

 Z této analýzy vyplynulo zejména to, že Ústavní soud doposud nebyl 

s to jednoznačně stanovit, zda je právo iniciovat místní referendum tzv. „zdola“ právem 

ústavně garantovaným, či nikoliv. Jednotlivé nálezy a usnesení různých senátů Ústavní-

ho soudu si v této záležitosti mnohdy výslovně protiřečí. Avšak dle mínění autora tento 

fakt prozatím neměl žádných negativních praktických důsledků. Poněkud jasnější postoj 

k místnímu referendu má Nejvyšší správní soud, který od roku 2012, ve kterém nabyla 

účinnosti novela soudního řádu správního, rozhoduje o kasačních stížnostech ve věcech 

místního referenda, a to převážně v jejich prospěch. V tomto smyslu byl velmi podstat-

ným zejména jeho rozsudek, kterým přímo vyhlásil místní referendum v Praze 7, které 

mířilo proti realizaci značně předraženého projektu nového sídla radnice.
111

 

ÚS i NSS ve svých rozhodnutích opakovaně apelují na upuštění od zbytečně 

formalistického výkladu ustanovení upravujících místní referendum. Nabádají tak 

krajské soudy, aby formulace otázek, které se mají stát předmětem místního referenda, 

posuzovaly spíše optikou chápání běžného hlasujícího občana a nikoliv „rigorózním 

právnickým okem“. Dále je z relevantní judikatury patrná snaha o restriktivní výklad 

důvodů, které brání vyhlášení referenda. Přístup ÚS a NSS ve věcech místního referen-

da by se dal stručně shrnout také jako „v pochybnostech ve prospěch konání místního 

referenda“. 

Já osobně jsem z tohoto přístupu k dané problematice velmi potěšena a myslím, že 

je to cesta správným směrem, jelikož místní referendum je jedním z projevů ústavně za-

ručeného práva na místní samosprávu. Vzhledem ke své povaze tedy má být používáno 

zejména „prostým lidem“ bez právnického vzdělání a takto má být také nahlíženo. 
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Občanskou společnost je možné v rámci soudního přezkumu institutů přímé de-

mokracie v aktivitě buď podpořit, nebo ji od ní naopak odradit. Mám za to, že ÚS i NSS 

se rozhodly ve své judikatuře aktivity občanské společnosti spíše podporovat, čímž mi-

mo jiné přispívají k otevírání témat, o kterých bychom měli veřejně diskutovat. 

Na druhou stranu je nutné mít neustále na vědomí, že i místní referendum může 

být zneužito. Zejména může stát obětí populistického manipulování veřejnosti a náhlých 

změn jejích nálad. V celorepublikovém měřítku pak může sloužit jako prostředek upev-

ňování autoritativních režimů. 
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5. MÍSTNÍ REFERENDUM VE SLOVINSKU 

5.1. Platná právní úprava místního referenda ve slovinském právním řádu 

5.1.1. Mezinárodní úroveň 

Jak jsem již naznačila v úvodu této práce, mezinárodněprávní postavení a závazky 

Slovinska jsou velmi podobné těm českým. Slovinsko je stejně jako Česká republika 

členem (mimo jiné) OSN, Rady Evropy i Evropské unie. V oddíle 4.1.1. jsem uvedla, že 

na mezinárodní úrovni se místnímu referendu věnuje pouze Evropská charta místní sa-

mosprávy. 

„Slovinsko podepsalo Evropskou chartu místní samosprávy dne 11. října 1994 a stalo 

se tak členem Stálé konference místních a regionálních orgánů.“
112

 

K ratifikaci ECHMS ze strany Slovinska došlo již na začátku procesu reformy 

slovinské místní samosprávy, a to dne 15. listopadu 1996
113

, tedy o necelé tři roky dří-

ve, než takto učinila Česká republika. V důsledku ratifikace je ECHMS závazná jako 

vnitrostátní právo, v hierarchii právních předpisů však stojí až za Ústavou RS, ale je 

nadřazena „obyčejným“ zákonům.
114

 

Slovinsko nevyužilo svého práva výhrady proti žádnému ze článků ECHMS a je 

tudíž vázáno celým jejím zněním. V oblasti místního referenda pro něj tedy vyplývají 

stejné závazky, jako pro Českou republiku. 

5.1.2. Ústavní úroveň 

Slovinská ústava zaručuje místní samosprávu v rámci své první části (Obecná 

ustanovení), a to konkrétně ve svém čl. 9, který stanoví, že „Místní samospráva je ve 

Slovinsku zaručena.“. Místní samosprávě je ve slovinské ústavě dále věnován první od-

díl páté části (Samospráva), který tvoří články 138 až 148. Zde je stanoveno, že obyva-

telé Slovinska vykonávají místní samosprávu v rámci obcí a dalších územně samo-
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správných celků, přičemž území obce je tvořeno jednou či více osadami, které jsou k 

sobě vázány společnými potřebami a zájmy svých obyvatel. Ústava RS obsahuje jedi-

nou zmínku o místním referendu, kterým je konkrétně místní referendum o utvoření no-

vých obcí a o změně jejich území (čl. 139, odst. 3 slovinské ústavy).Obec se zakládá 

zákonem, na základě předem provedeného místního referenda, ve kterém obyvatelé da-

ného území vyjádří svou vůli. 

5.1.3. Zákonná úroveň 

Stejně jako v českém právním řádu jsou pro institut místního referenda zásadní 

právě dva právní předpisy. 

Prvním z nich je Zákon o referendu a lidové iniciativě z roku 1994, který hraje 

podobnou roli jako český Zákon o místním referendu. 

Základní principy místní samosprávy i její detailní úpravu nalezneme v jiném 

právním předpise, kterým je mnohokrát novelizovaný Zákon o místní samosprávě z ro-

ku 1993. Zde se dá opět konstatovat, že tento zákon má funkci podobnou českému 

Obecnímu zřízení. 

A. ZÁKON O REFERENDU A O LIDOVÉ INICIATIVĚ | ZAKON O 

REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI 

Tento zákon upravuje jak referenda prováděná na úrovni celostátní, tak na úrovni 

místní a skládá ze z následujících částí: 

 Část první – Úvodní ustanovení 

 Část druhá – Referendum  

o Referendum o změně ústavy 

o Legislativní referendum 

o Referendum o mezinárodních smlouvách 

o Konzultativní referendum 

 Část třetí – Postup provádění referenda 

o Vyhlášení referenda 

o Právo hlasovat v referendu 
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o Orgány pro provádění referenda 

o Hlasování a určování výsledku referenda 

o Ochrana hlasovacího práva 

o Další ustanovení 

 Část čtvrtá – Lidová iniciativa 

 Část pátá – Sankční ustanovení 

 Část pátá – Závěrečná ustanovení 

Část první | Úvodní ustanovení (čl. 1-3) 

První článek tohoto zákona stanoví, že v jeho obsahu nalezneme právní úpravu 

celostátního referenda o změně ústavy, celostátního legislativního referenda, celostátní-

ho referenda o mezinárodních smlouvách a také konzultativního referenda o otázkách, 

které spadají do působnosti Národního shromáždění. Vedle toho je v něm obsažena i 

úprava lidové iniciativy ke změně ústavy či přijetí zákona. 

Zároveň článek 2 ZRLI stanoví, že referendum o utvoření obce či o změně jejího 

území upravuje zvláštní zákon (tedy ZMS) a ustanovení ZRLI se pouze přiměřeně pou-

žijí na proces jeho provádění, pokud není upraven zvláštním zákonem jinak. 

Třetí článek ZRLI stanoví, že ustanovení tohoto zákona upravující postup prová-

dění referend se přiměřeně použijí také na referenda pořádaná v územních samospráv-

ných celcích, pokud tedy není tímto či jiným zákonem stanoveno jinak. 

Část druhá | Referendum (čl. 4-29) 

V této části ZRLI je obsažena pouze úprava referend konaných na celostátní 

úrovni. 

Část třetí | Postup provádění referenda (čl. 30-56) 

Naopak ustanovení třetí části ZRLI jsou pro místní referendum velmi významná, 

jelikož se na základě ustanovení čl. 2 a 3 ZRLI přiměřeně použijí právě i na pořádání 

referend na místní úrovni. 



57 

1. VYHLÁŠENÍ REFERENDA (čl. 30-34) | RAZPIS REFERENDUMA 

Dnem, který je stanoven jako den vyhlášení referenda, počínají běžet lhůty pro 

provedení úkonů, které jsou k jeho vykonání nutné.
115

 Den hlasování se stanoví tak, aby 

připadal na neděli či jiný den pracovního klidu, a ve stejný hlasovací den je možné ko-

nat jedno či více referend.
116

 Ode dne vyhlášení místního referenda do dne hlasování 

nesmí uplynout méně než třicet dní a více než jeden rok.
117

 

Nejpozději patnáct dnů přede dnem hlasování je nutné zveřejnit předpis o vyhlá-

šení místního referenda v médiích či jiným způsobem. V médiích nebo jiným způsobem 

se zveřejní také znění předpisu, o kterém se bude v místním referendu rozhodovat. Ná-

klady vynaložené na zveřejnění se hradí z prostředků určených k provedení referenda.
118

 

V souladu s tím, že tato ustanovení se na lokální úrovni mají použít přiměřeně, jednalo 

by se zřejmě o lokální média a o způsobu zveřejňování by rozhodovala obecní volební 

komise (což potvrzuje článek 56, odst. 2 ZRLI). 

2. PRÁVO HLASOVAT V REFERENDU (čl. 35-37) | PRAVICA GLASOVAN-

JA NA REFERENDUMU 

Právo hlasovat v referendu mají ti občané, kteří mají právo volit do Národního 

shromáždění – tedy na místní úrovni jsou jimi ti, kteří mají právo volit do rady obce. 

Pro každé hlasování se sestaví seznamy voličů v souladu se zákonem, který upravuje 

evidenci voličů.
119

 

Hlasování v referendu je tajné a hlasuje se prostřednictvím hlasovacích lístků.
120

 

Hlasovat je možné pouze osobně, nikdo nemůže hlasovat prostřednictvím zplnomoc-

něnce. Musí být zajištěna svoboda rozhodování a tajnost hlasování a nikdo nesmí být 

volán k odpovědnosti kvůli svému hlasování v místním referendu, ani se od nikoho ne-

smí žádat, aby řekl, jak hlasoval, či proč v referendu nehlasoval.
121
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3. ORGÁNY PRO PROVÁDĚNÍ REFERENDA (čl. 38-42) | ORGANI ZA 

IZVEDBO REFERENDUMA 

Postup provádění celostátního referenda řídí orgány, které mají na starost organi-

zaci voleb do Národního shromáždění.
122

 Na místní úrovni jimi tedy budou ty orgány, 

které organizují obecní volby (což potvrzuje článek 56, odst. 1 ZRLI). 

Dále jsou v této kapitole ZRLI upraveny úkoly a pravomoci jednotlivých voleb-

ních komisí a volebních výborů. 

4. HLASOVÁNÍ A URČOVÁNÍ VÝSLEDKU REFERENDA (čl. 43-50) | GLA-

SOVANJE IN UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA 

Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se na hlasování v referendu a určování 

výsledku přiměřeně ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění.
123

 Pro 

místní úroveň se tedy opět bude jednat o Zákon o místních volbách. 

Volební místnost a hlasovací lístek 

Ve volební místnosti je nutné vyvěsit jak předpis, kterým bylo referendum vyhlá-

šeno, tak i znění předpisu, o kterém se v referendu rozhoduje.
124

 

Hlasovací lístek obsahuje otázku, o které se v referendu rozhoduje, a pokyny k 

provedení hlasování. V případě, že se v referendu hlasuje o více otázkách, pak se o kaž-

dé z nich hlasuje samostatným hlasovacím lístkem. Hlasuje se tak, že hlasující zakrouž-

kuje na hlasovacím lístku slovo „pro“ nebo „proti“.
125

 

První odstavec článku 47.a ZRLI stanoví, že na hlasování v místním referendu se 

neuplatní ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění, která se týkají hla-

sování prostřednictvím pošty v zahraničí a hlasování na diplomaticko-konzulárních za-

stupitelstvích Republiky Slovinsko. Na celostátní úrovni je to za splnění určitých pod-

mínek možné. 
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 Čl. 38, odst. 1 Zákona o referendu a lidové iniciativě. 
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 Čl. 43 Zákona o referendu a lidové iniciativě. 
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 Čl. 45 Zákona o referendu a lidové iniciativě. 
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 Čl. 46, odst. 1, 2, 3 Zákona o referendu a lidové iniciativě. 
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Pokud v některé volební místnosti nebylo provedeno hlasování v den, který byl 

stanoven jako den hlasování předpisem o vyhlášení místního referenda, vykoná se hla-

sování dodatečně. Dodatečné hlasování nařídí Státní volební komise (tedy na lokální 

úrovni zřejmě obecní volební komise) a vykoná se nejpozději do patnácti dnů ode dne, 

který byl předpisem o vyhlášení referenda stanoven jako den hlasování.
126

 

Vyhotovení výsledků hlasování 

Článek 49 ZRLI v odst. 1 vyjmenovává, co vše musí obsahovat vyhotovení vý-

sledků hlasování v referendu. Jedná se o následující údaje: 

 počet voličů zapsaných v seznamu voličů, 

 počet voličů, kteří hlasovali dle seznamu voličů, 

 počet voličů, kteří hlasovali s potvrzením, 

 celkový počet voličů, kteří hlasovali, 

 počet neplatných hlasovacích lístků, 

 počet platných hlasovacích lístků, 

 počet voličů, kteří hlasovali „pro“, 

 počet voličů, kteří hlasovali „proti“. 

V případě, že se v referendu hlasovalo o více než jedné otázce, je nutné vypraco-

vat vyhotovení výsledků referenda se všemi uvedenými náležitostmi pro každou otázku 

zvlášť.
127

 

5. OCHRANA HLASOVACÍHO PRÁVA (čl. 51-53.b) | VARSTVO PRAVICE 

ZA GLASOVANJA 

Článek 51 ZRLI stanoví postup pro podávání námitek z důvodu nesrovnalostí při 

práci volebního výboru a volebních komisí. V případě zjištěných nesrovnalostí, které 

mohly ovlivnit výsledek hlasování, je možné tento výsledek prohlásit za neplatný a na-
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 Čl. 48, odst. 1, 2 Zákona o referendu a lidové iniciativě. 
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 Čl. 49, odst. 2 Zákona o referendu a lidové iniciativě. 
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řídit nové hlasování. Druhou instancí v tomto postupu je pak soud příslušný k řešení 

správních sporů.
128

 

6. DALŠÍ USTANOVENÍ (čl. 54-56) | DRUGE DOLOČBE 

Článek 56 ZRLI upřesňuje použití předchozích článků na místní úrovni. Stanoví, 

že ustanovení tohoto zákona o postupu provádění referenda se přiměřeně použijí také na 

provádění referenda v územních samosprávných celcích, s tím, že postup provádění re-

ferenda řídí orgány, které řídí obecní volby. Dále se zde upřesňuje, že předpis o vyhlá-

šení referenda a znění předpisu, o kterém se bude hlasovat, se zveřejní v médiích, která 

určí volební komise daného územního samosprávného celku. Ve věcech ochrany hlaso-

vacího práva je v případě místního referenda příslušným Správní soud Republiky Slo-

vinsko a náklady na pořádání místního referenda se hradí z rozpočtu územního samo-

správného celku. V posledním odstavci tohoto článku ještě zákonodárce odkazuje 

v otázkách provádění referenda, které nejsou upraveny tímto zákonem, na zákon o 

místních volbách
129

 a dále zákon o volbách do Národního shromáždění. 
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 Čl. 52, odst. 1, 2, 3 Zákona o referendu a lidové iniciativě. 
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 Zakon o lokalnih volitvah (Úřední věstník RS, č. 94/07 – konsolidované znění zákona, 45/08 a 83/12), 

dále jen jako „Zákon o místních volbách“, dostupný na 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308 (navštíveno dne 23. 3. 2017). 
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B. ZÁKON O MÍSTNÍ SAMOSPRÁVĚ | ZAKON O LOKALNI 

SAMOUPRAVI 

Tento zákon obsahuje komplexní úpravu místní samosprávy a skládá se z následují-

cích částí: 

 Část první – Všeobecná ustanovení 

 Část druhá – Území a části obce 

 Část třetí – Úkoly obce 

 Část čtvrtá – Orgány obce 

 Část pátá – Správa obce 

 Část šestá – Majetek a financování obce 

 Část sedmá – Veřejné služby obce 

 Část osmá – Obecné a individuální akty obce 

 Část devátá – Spolupráce mezi obcemi 

 Část desátá – Dozor státních orgánů 

 Část jedenáctá – Ochrana místní samosprávy a práv jednotlivců a organizací 

 Část dvanáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení 

Na následujících řádcích popíšu pro každou část Zákona o místní samosprávě 

pouze ta ustanovení, která souvisí s místním referendem. 

Část první | Obecná ustanovení (čl. 1-11) 

Jak již bylo výše předestřeno, ve Slovinsku je základním územním samosprávným 

celkem obec, což je výslovně zakotveno v prvním článku tohoto zákona. Název i sídlo 

obce se určuje zákonem a čl. 9, odst. 2 ZMS stanoví, že v otázkách názvu a sídla obce, 

či jejich případných změn, se vůle obyvatel dotčených osad zjišťuje v místním referen-

du. Následující odstavce téhož článku však stanoví pravidla pro určení názvu i sídla ob-

ce poměrně podrobně, tudíž vůle obyvatel dané obce či osady se může pohybovat pouze 

v poměrně úzce vymezeném prostoru. 
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„Republika Slovinsko převzala do své ústavy koncept územních samosprávných celků 

tak, jak jej stanoví Evropská charta místní samosprávy, ze které se vycházelo při tvorbě 

těch ustanovení Ústavy RS, jež se místní samosprávě věnují.“
130

 

Ze čl. 11 ZMS pak vyplývá, že osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, 

jsou jejími obyvateli (dále také jako „obyvatelé obce“), což je legislativní zkratka, kte-

rou ZMS dále používá, a právě pouze tito jsou oprávněni rozhodovat o záležitostech ob-

ce buďto nepřímo skrze radu obce, která je složena z radních zvolených ve svobodném 

a tajném hlasování na základě přímého, rovného a všeobecného volebního práva, nebo 

přímo, a to na svých shromážděních, v místních referendech či prostřednictvím lidové 

iniciativy. Třetí odstavec tohoto článku můžeme označit za základ existence institutu 

místního referenda na zákonné úrovni. 

Část druhá | Území a části obce (čl. 12-19.č) 

V této části Zákona o místní samosprávě nalezneme úpravu prvního typu místního 

referenda: 

A. Místní referendum o utvoření nových obcí a o změně jejich území | Lokalni 

referendum o ustanovitvi občin ter o spremembi njihovih območij 

Stejně jako název a sídlo obce, také její území se určuje zákonem, kterým se obec 

zakládá. Při utváření nové obce či při změně území stávající obce se zohledňuje vůle 

obyvatel obce, která byla projevena v předem provedeném referendu.
131

 

Článek 14.b ZMS stanoví, že v rozhodnutí o vyhlášení tohoto referenda se vymezí 

také území, na kterém (či na kterých) se bude referendum konat, dále znění otázek po-

kládaných v jednotlivých oblastech konání referenda, datum vyhlášení referenda a den 

hlasování. Hlasovací právo má v takto vyhlášeném referendu potom každý, kdo má na 

jednotlivém území konání referenda volební právo ve vztahu k volbám do rady dané 

obce. Odstavec třetí tohoto článku obsahuje odkaz na Zákon o referendu a lidové inicia-

tivě, když stanoví, že toto referendum se provádí v souladu s jeho zněním, pokud tedy 

ZMS nestanoví jinak. 

                                                 
130
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 Čl. 12, odst. 2, 3 Zákona o místní samosprávě. 
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Postup provádění místního referenda řídí celostátní volební komise, volební komi-

se oblastí referenda (jmenována národní volební komisí) a dále volební výbory. Celo-

státní volební komise však může provedením referenda pověřit volební komisi obce. Na 

sestavení a činnost těchto volebních orgánů se pak přiměřeně použijí ustanovení záko-

na, který upravuje místní volby. 

Článek 18 ZMS pojednává o možnosti zřizovat v rámci obce také její místní části, 

jejichž názvy a území jsou určeny statutem obce. Čtvrtý odstavec tohoto článku pak 

stanoví, že rada obce musí před zřízením místních částí obce, či před změnou jejich 

území, opět zjistit vůli obyvatel dotčeného území obce, a to buď na osadním výboru, 

nebo v místním referendu. 

Část čtvrtá | Orgány obce (čl. 28-48) 

Článek 44 ZMS obsahuje výčet prostředků, kterými se obyvatelé obce mohou 

účastnit na rozhodování o jejích záležitostech přímo – jedná se o shromáždění obyvatel 

obce, místní referendum a lidovou iniciativu. Dále je v této části ZMS upraven typ 

místního referenda, ve kterém se rozhoduje o právních předpisech obce, místní konzul-

tativní referendum a dále je zde zakotvena možnost pořádat místní referendum také o 

jiných otázkách, pokud tak stanoví zákon. 

B. Místní referendum o právních předpisech obce 

Pro tento druh místního referenda jsou podstatné zejména články 46-47.b ZMS, 

které stanoví, že toto referendum se koná následně a obyvatelé obce v něm potvrdí či 

odmítnou již přijatý obecný právní předpis obce nebo jeho jednotlivá ustanovení. 

V tomto místním referendu je logicky možné rozhodovat právě o takových otáz-

kách, které se mohou stát předmětem obecných právních předpisů obce. Výjimkou 

z tohoto pravidla je skutečnost, že obyvatelé obce tímto způsobem nemohou rozhodovat 

v záležitostech obecního rozpočtu a závěrečného účtu obce. Vyloučeno je také hlasová-

ní o takových obecných právních předpisech obce, které v souladu se zákonem stanovu-

jí místní daně a poplatky. 
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Místní referendum o právních předpisech obce vyhlašuje rada obce a může tak 

učinit na návrh župana obce nebo člena rady obce. Povinně však musí referendum vy-

hlásit, pokud to požaduje nejméně pět procent oprávněných voličů v rámci dané obce a 

dále, pokud tak stanoví zákon nebo statut obce. 

Návrh na vyhlášení místního referenda či oznámení o něm je třeba předložit radě 

obce v písemné formě, společně s podnětem pro voliče, aby podali žádost o vyhlášení 

referenda, a to do 15 dnů ode dne přijetí obecného právního předpisu obce, kterého se 

má místní referendum týkat. Pokud je návrh na vyhlášení místního referenda podán, či 

pokud se potřebný počet voličů usnese na žádosti o vyhlášení referenda, župan zadrží 

vyhlášení daného právního předpisu až do rozhodnutí o návrhu či podnětu, nebo do až 

rozhodnutí v místním referendu.  

V případě, že výsledkem vykonaného místního referenda je potvrzení dříve přija-

tého obecného právního předpisu obce či jeho jednotlivých ustanovení, vyhlásí jej žu-

pan zároveň se zveřejněním výsledků místního referenda. Pokud je naopak výsledkem 

místního referenda zamítnutí předmětného předpisu či jeho jednotlivých ustanovení, do-

jde k jeho vyhlášení až v okamžiku, kdy bude jeho znění odpovídat vůli voličů. 

Důležitým aspektem výsledku tohoto místního referenda je jeho závaznost, kdy je 

jím rada obce vázána až do konce svého funkčního období. 

C. Místní referendum o dalších zákonem stanovených otázkách 

O jiných otázkách mohou obyvatelé obce rozhodovat, pokud tak stanoví zákon. 

Potom se místní referendum vykoná v souladu s ustanoveními ZMS a ZRLI, pokud zá-

kon, který upravuje dané místní referendum, nestanoví jinak.
132

 

D. Místní konzultativní referendum 

Na místní úrovni je také možné provádět referendum konzultativní povahy. Vy-

hlásit jej může rada obce, a to ke zjištění vůle obyvatel obce vždy ještě před rozhodnu-

tím v konkrétní záležitosti, která spadá do její působnosti. Konzultativní referendum je 
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 Čl. 46.a, odst. 1, 2 Zákona o místní samosprávě. 
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možné pořádat buď na celém území obce či na jeho určité části. Rozhodnutí z referenda 

vzešlé je z povahy věci pro orgány obce nezávazné.
133

 

Podnět k podání žádosti o vyhlášení místního referenda 

Články 47 a 47.a Zákona o místní samosprávě se věnují podnětu, kterým lze kro-

mě ostatních specifických způsobů také iniciovat žádost o vyhlášení místního referenda 

tzv. „zdola“. Podle systematiky ZMS usuzuji, že je možné takto vyvolat kterýkoliv ze 

čtyř druhů místního referenda ve Slovinsku. Tím pádem by se mělo jednat o obdobu na-

šeho návrhu přípravného výboru na vyhlášení místního referenda. 

Tento podnět může podat každá oprávněná osoba, kterákoliv politická strana 

v dané obci činná nebo rada místní části obce. Podnět samotný musí obsahovat zejména 

žádost o vyhlášení místního referenda, ve které bude uvedena navrhovaná otázka a její 

odůvodnění. Statut obce pak může určit, že takovýto podnět musí být podpořen určitým 

počtem oprávněných osob, a to na podpisové listině společně s uvedením jména, pří-

jmení, data narození a adresy trvalého bydliště. 

Podnět se podává županovi obce a zároveň je nutné o jeho podání písemně zpravit 

radu obce. Pokud má župan za to, že podnět trpí určitými vadami (rozpor se zákonem či 

statutem obce), musí o této skutečnosti ve lhůtě 8 dní informovat podatele a zároveň jej 

vyzvat k odstranění vytknutých vad. V případě, že podatel vady ve lhůtě (opět 8 dní) 

neodstraní, hledí se na podnět, jako by nebyl podán, o čemž musí župan bezodkladně 

informovat jak radu obce, tak i podatele vadného podnětu. Tento se může bránit u 

správního soudu ve lhůtě osmi dnů od okamžiku, kdy mu bylo toto oznámení doručeno. 

Pokud má správní soud za to, že županovo rozhodnutí v dané věci nebylo opodstatněno, 

může jej ve lhůtě 30 dnů zrušit. 

Pokud jsou podnět i žádost bezvadné, mohou je začít podporovat oprávněné oso-

by, a to podepsáním podpisové listiny nebo se mohou dostavit k podepsání osobně před 

orgán evidence volebního práva. Konkrétní způsob, jakým lze podnět podpořit, vzor 

podpisové listiny i datum, do kterého je možné sbírat podpisy, stanoví župan. Podpisová 

listina musí uvádět, jaké žádosti o vyhlášení místního referenda se týká. Platí, že žádost 
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v podnětu obsažená, je podána, pokud ji ve stanovené lhůtě svým podpisem podpoří do-

statečný počet oprávněných osob. 

O takto podané žádosti o vyhlášení místního referenda následně rozhodne v době 

15 dní od jejího doručení rada obce. V právním aktu, kterým rada obce místní referen-

dům vyhlásí, zároveň stanoví znění otázky, o které se bude v místním referendu rozho-

dovat, dále také den, kterým je místní referendum vyhlášeno a den hlasování. Takovýto 

právní akt se zveřejní způsobem, který stanoví statut obce pro zveřejňování obecných 

právních předpisů dané obce. 

Může se však také stát, že se rada obce bude domnívat, že je žádost o vyhlášení 

místního referenda v rozporu s ústavou či zákonem a v takovém případě se může obrátit 

na Ústavní soud RS, aby v dané věci rozhodnul. Rada obce může žádost o přezkoumání 

ústavnosti podat k Ústavnímu soudu RS v době mezi doručením žádosti o vyhlášení 

místního referenda, až do uplynutí lhůty pro jeho vyhlášení. Ústavní soud pak musí 

v této věci rozhodnout do 15 dnů. 

5.2. Místní referendum v praxi 

Jelikož ve Slovinsku není v případě pořádání místního referenda dána žádná 

oznamovací povinnost státnímu orgánu, nelze získat statistická data, ze kterých by bylo 

možné vyvozovat závěry podobné těm z kapitoly 4.2. této diplomové práce. Rozhodla 

jsem se zde tedy přiblížit velmi významnou slovinskou právní kauzu, která se týká 

zejména místní samosprávy a povahy místního referenda o utvoření nové obce či změny 

jejího území. 

5.2.1. Právní rozbor kauzy obce Ankaran 

Úvod 

Krátce po vzniku samostatné Republiky Slovinsko v roce 1991 došlo také k obno-

vení místní samosprávy a v rámci tohoto procesu byly znovu definovány jednotlivé ob-

ce a jejich území. Již zde má svůj počátek dlouholetý spor o utvoření obce Ankaran, 

která se chtěla oddělit od města Koper, ve kterém hrálo významnou roli právě místní re-

ferendum. 
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Spor o utvoření obce Ankaran měl následující hlavní aktéry – stálo zde proti sobě 

jednak město Koper a obec Ankaran a dále také Národní shromáždění proti Ústavnímu 

soudu RS. Jednou z nejpodstatnějších otázek, která v této letité při měla být zodpověze-

na, byla závaznost výsledku místního referenda o utvoření nové obce. 

Článek 139, odst. 3 Ústavy RS totiž stanoví, že se obec zakládá zákonem, a to na 

základě předem provedeného referenda, ve kterém obyvatelé daného území vyjadřují 

svou vůli. Z povahy věci musí tedy být dané referendum svým charakterem vždy refe-

rendem místním. 

Názor Ústavního soudu na to, zda je Národní shromáždění výsledkem provedené-

ho referenda vázáno, se v průběhu let vyvíjel, a to tak, že ve svém rozhodnutí sp. zn. U-

I-144/94 z roku 1994 stanovil, že tento typ místního referenda má pouze konzultativní 

charakter (tudíž jeho výsledek Národní shromáždění nezavazuje), kdežto o šestnáct let 

později v rozhodnutí sp. zn. U-I-137/10-8 judikoval, že rozhodnutí Národního shromáž-

dění, kterým bylo zamítnuto vytvoření obce Ankaran, bylo aktem svévole, jelikož nere-

spektovalo vůli obyvatel daného území, kterou vyjádřili ve vykonaném místním refe-

rendu. Ústavní soud tedy posléze Národnímu shromáždění uložil povinnost obec Anka-

ran založit. Celý spor byl po následné nečinnosti Národního shromáždění v roce 2011 

formálně ukončen rozhodnutím Ústavního soudu sp. zn. U-I-114/11-12, kterým Ústavní 

soud obec Ankaran založil sám. Ústavní soud v tomto případě své rozhodnutí odůvodnil 

teorií stupňování sankcí, kterou je možné aplikovat právě v případě, kdy povinný sub-

jekt znění rozsudku nerespektuje. Toto rozhodnutí představuje ve slovinské judikatuře 

významný precedent, který vyvolal vášnivé diskuze o principu dělby mocí ve státě a 

oprávněnosti Ústavního soudu jednat jako pozitivní zákonodárce. 

Proces utváření obcí či změny jejich území 

Pro jednodušší orientaci v této kauze si zde dovolím nejprve stručně shrnout, jak 

celý proces vytvoření obce vypadá. Jeho průběh lze rozdělit na tři základní fáze, které 

jsou následující: 

I. přípravná fáze; 

II. legislativní fáze; 

III. fáze vytváření obce. 
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Přípravná fáze je tvořena řízením o návrhu na utvoření nové obce a vykonání 

místního referenda. Pokud jsou naplněny všechny zákonem stanovené podmínky k 

utvoření nové obce, určí Národní shromáždění území, na kterém se místní referendum 

bude konat a poté jej vyhlásí. 

Po provedení místního referenda začíná legislativní fáze, v rámci které má dojít k 

přijetí zákona, kterým se nová obec zakládá. Postup Národního shromáždění v této věci 

se řídí jeho jednacím řádem. 

V poslední fázi dochází ke zvolení a ustanovení orgánů obce a také k přijetí statu-

tu obce a dalších právních předpisů, které jsou k fungování obce nutné.
134

 

Je důležité zmínit, že před novelou ZMS (2010) stanovil článek 14 tohoto zákona, 

že řízení o utvoření nové obce (tedy celý výše popsaný proces) může být Národním 

shromážděním zahájeno na návrh vlády, každého poslance, Národního shromáždění, pě-

ti tisíc voličů či rady obce. Novelou zákona byl tento článek 14 zrušen, takže nyní je 

osobou oprávněnou podat takovýto návrh jen ten, kdo má dle Ústavy RS právo zákono-

dárné iniciativy (jelikož se obec zakládá zákonem). 

Historické pozadí 

V procesu obnovy samosprávy byl první pokus o ustanovení obcí na území Re-

publiky Slovinsko proveden tak, že byla určena území, v rámci kterých se v roce 1994 

měla konat jednotlivá místní referenda. Národní shromáždění bylo dle tehdejšího znění 

ZMS oprávněno měnit hranice obcí pouze výjimečně, pokud mělo za to, že si jednotlivé 

výsledky místních referend vzájemně odporují.
135

 Ústavní soud však následně svým 

rozhodnutím sp. zn. U-I-144/94-18, ze dne 15. 7. 1994, zrušil článek 13 a odst. 1 a 3 

článku 14 tehdejšího znění ZMS a uložil Národnímu shromáždění, aby ZMS novelizo-

valo tak, že znovu určí podmínky pro vytváření nových obcí a ustanovení o referendu 
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formuluje v souladu se zněním článku 139 Ústavy RS. Nové podmínky stanovené záko-

nem měly zabránit zakládání jak příliš malých, tak příliš velkých obcí.
136

 

Novelou ZMS z roku 2010 došlo k ještě výraznějšímu omezení svobody zakládat 

nové obce, když byla stanovena přísnější kritéria pro jejich vznik, jelikož zákonodárce 

chtěl zamezit drobení území Slovinska a spíše podpořit používání postupu vedoucího ke 

změně území obcí.
137

 

Novela ZMS z roku 1994
138

 stanovila, že je nutné před určením území obce zjistit 

vůli obyvatel daného území stát se součástí navrhované obce v referendu. Druhý odsta-

vec čl. 14 novelizovaného ZMS stanovil, že se část obce může oddělit a stát součástí ji-

né obce, pokud se pro to v místním referendu vysloví většina obyvatel dané části obce a 

také většina obyvatel obce, ke které se tato část chce připojit. Takovéto rozhodnutí ná-

sledně mělo být potvrzeno zákonem ze strany Národního shromáždění.
139

 

Průběh sporu 

První krok vedoucí k oddělení se od obce (ve smyslu základního územního samo-

správného celku) Koper byl proveden ze strany občanské iniciativy Slovenska Istra 

(česky „Slovinská Istrie“) již v roce 1994, kdy tato dne 6. května podala stížnost na pře-

zkum ústavnosti Nařízení o určování území pro referenda k zakládání obcí, dle kterého 

bylo území osady Ankaran zahrnuto právě do území obce Koper. Ústavní soud rozhod-

nutím sp. zn. U-I-90/94 napadenou část nařízení prohlásil za protiústavní a zrušil ji, je-

likož tato stanovila, že do území pro vykonání referenda k založení obce Koper budou 

kromě samotné územně rozsáhlé obce Koper zahrnuty ještě další přiléhající oblasti.
140

 

Názor Ústavního soudu byl v tomto smyslu podpořen i znaleckými posudky. Takto ur-

čené území pro provedení místního referenda ke vzniku obce Koper bylo s ohledem na 

svou rozlohu, počet osad, obyvatel a svou vnitřní heterogennost příliš vzdáleno od ús-
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tavního a zákonného konceptu obce i struktury ostatních stanovených území pro výkon 

daného místního referenda. Znění nařízení bylo také v rozporu se zněním Zákona o re-

ferendu k vytváření obcí, dle kterého měla shromáždění obyvatel v daných částech 

území obce možnost vypracovat návrh k vytvoření svých vlastních samostatných územ-

ních celků pro výkon tohoto místního referenda. 

V červnu roku 1994 na opakovaně konaných shromážděních obyvatel celé budou-

cí obce Koper však bylo rozhodnuto o zachování jednotné obce Koper. Proto občanská 

iniciativa Slovenska Istra dne 5. července 1994 znovu (podruhé) podala ústavní stížnost 

k posouzení ústavnosti a zákonnosti Nařízení o určení území pro výkon referenda 

k utvoření obce Koper a Nařízení o vyhlášení referenda k utvoření obce Koper (Úřední 

věstník, č. 38/94). Ústavní soud rozhodnutím sp. zn. U-I-144/94 přijal opatření o odlo-

žení výkonu Nařízení o vyhlášení referenda k utvoření obce Koper a dále z důvodu pro-

tiústavnosti zrušil článek 13 a 14, odst. 1 a 3 ZMS. 

Následovala další shromáždění místních obyvatel budoucí obce Koper, která i 

přes názor Ústavního soudu byla opět pro zachování jednotné obce Koper. Referendum 

se tedy poté konalo dne 11. 9. 1994 a pro založení obce Koper se vyslovilo 86,04 % 

oprávněných obyvatel celé obce Koper. 

V později konaném místním referendu za oddělení osad Ankaran-Škofije, Dekani 

a Šmarje-Marezige se hlasovalo pouze ve jmenovaných místních společenstvích. Návrh 

na oddělení zmíněných osad podpořilo dne 19. dubna 1998 pouze 656 místních občanů, 

přičemž proti bylo 6318. Tudíž nové obce ustanoveny nebyly. 

V roce 1998 vydal Ústavní soud RS významné rozhodnutí sp. zn. U-I-301/98, kte-

rým mimo jiné uložil Národnímu shromáždění, aby na území tehdejší obce Koper vy-

tvořilo obce v souladu s Ústavou RS. Obec Koper dle názoru ústavního soudu nevyho-

vovala ústavnímu konceptu obce, dle kterého by obec měla zahrnovat pouze ty osady, 

které spolu s obcí tvoří jednotný prostorový organismus. Ústavní soud dále stanovil, že 

na protiústavnosti obce Koper nemůže nic změnit ani fakt, že se voliči vyslovili ve vy-
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konaném referendu proti vzniku nových obcí Ankaran-Škofije, Dekani a Šmarje-

Marezige.
141

 

V roce 2010 předložila vláda Národnímu shromáždění návrh novely Zákona o vy-

tváření obcí a určování jejich území, jehož přijetím by Národní shromáždění založilo 

obec Ankaran. Návrh novely si získal podporu dostatečného počtu poslanců a poslan-

kyň Národního shromáždění, avšak následně byl vetován Národní radou (v podstatě 

horní komora slovinského parlamentu), na což Národní shromáždění nedokázalo odpo-

vědět sjednocením a přehlasováním Národní rady, tudíž tato novela přijata nebyla. 

Následovalo několik dalších rozhodnutí Ústavního soudu, až do posledních dvou, 

tedy rozhodnutí sp. zn. U-I-137/10-47, kterým Ústavní soud uložil Národnímu shro-

máždění povinnost založit obec Ankaran, a dále závěrečné rozhodnutí ve věci, sp. zn. 

U-I-114/11-12. 

Rozhodnutí U-I-137/10-47
142

 

Tímto rozhodnutím Ústavní soud opět judikoval, že Zákon o utváření obcí a ur-

čování jejich území je v rozporu s Ústavou RS a dále uložilo Národnímu shromáždění, 

aby tento protiústavní stav odstranil ve lhůtě dvou měsíců od vyhlášení rozhodnutí. Ús-

tavní soud v tomto rozhodnutí shledal jednání Národního shromáždění svévolným, jeli-

kož Národní shromáždění v řízení o vytvoření obce Ankaran došlo k závěru, že tato 

osada splňuje všechny zákonné i ústavní podmínky pro vznik samostatné obce, a tímto 

porušil ústavní princip rovnosti před zákonem.
143

 V ostatních případech totiž při splnění 

daných podmínek k utvoření obcí došlo. 

Ústavní soud dále v tomto rozhodnutí určil, že právo na samosprávu zahrnuje 

právo na vlastní obec, jelikož bez ní není možné samosprávu vykonávat. 
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Národní shromáždění dle Ústavního soudu za daných podmínek nemá diskreční 

pravomoc, jelikož již dříve samo shledalo ústavní a zákonné podmínky pro vznik nové 

obce na daném území za splněné, a tedy nemá jinou možnost, než danou obec založit. 

Separátní votum ve formě disentu vyjádřila v tomto případě soudkyně Jadranka 

Sovdat, podle které nelze tvrdit, že právo na samosprávu obsahuje také právo na vlastní 

obec, a dále, že místní referendum o utvoření nové obce či změně jejího území na zá-

kladě své povahy nemůže Národní shromáždění svým výsledkem nikterak zavazovat.
144

 

Rozhodnutí U-I-114/11-12
145

 

Ústavní soud zde zdůraznil, že jeho rozhodnutí jsou závazná, což plyne z principu 

dělby moci, kdy Ústavní soud je v rámci soudní moci nejvyšším orgánem ochrany ús-

tavnosti, zákonnosti, lidských práv a základních svobod, a proto jeho rozhodnutí musí 

respektovat také (a zejména) všechny státní orgány. Dále tento názor podepřel poukázá-

ním na základní ústavní principy organizace Republiky Slovinsko, kterými jsou princip 

právního státu a jeho demokratické uspořádání. Základním úkolem soudů je zde vyklá-

dat právo a tento výklad je následně závazný a autoritativní. Pokud by jeho rozhodnutí 

nebyla závazná a neměla reálný účinek, nemohl by Ústavní soud svou funkci vůbec vy-

konávat. 

Jelikož však Národní shromáždění nevykonalo mu uloženou povinnost založit 

obec Ankaran (viz rozhodnutí Ústavního soudu U-I-137/10-47), zůstali dotčení podatelé 

ústavní stížnosti bez účinné ochrany před jeho svévolným jednáním. Proto Ústavní soud 

musí danou ochranu zajistit sám. 

Ústavní soud tedy tímto rozhodnutím oddělil území Ankaranu od obce Koper a 

obec Ankaran založil sám. Dále Ústavní soud určil, že první rada obce bude složena ze 

třinácti členů a stanovil také další záležitosti nezbytné k vytvoření nové obce. 
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Ústavní soud nakonec uvedl, že tímto rozhodnutím v podstatě jenom určil jiný 

způsob vykonání rozhodnutí U-I-137/10-47 a zejména konečně zajistil ochranu ústav-

něprávní pozice stěžovatelů. 

Toto rozhodnutí bylo přijato sedmi hlasy proti jednomu, kdy soudkyně Jadranka 

Sovdat vyjádřila částečně disentující a částečně konkurující separátní votum. Další dva 

soudci (Mitja Deisinger a Ernest Petrič) vyjádřili separátní votum pouze ve formě kon-

kurujícího názoru. 

Povaha místního referenda o založení obce a změně jejího území 

Ze znění ZMS platného po první novele (1994) nebylo možné jasně určit, zda je či 

není dána vázanost Národního shromáždění výsledkem provedeného referenda. Zda te-

dy obec zakládá Národní shromáždění zákonem poté, co bylo provedeno místní refe-

rendum, či zda je obec založena již rozhodnutím obyvatel daného území v místním refe-

rendu, které Národní shromáždění zákonem pouze potvrzuje.
146

 Podle Janeze Šmidov-

nika byla tato nejasná situace v rozporu se článkem 139 Ústavy RS.
147

 

I přes několik později provedených novelizací v ZMS ani nyní nenajdeme jasně 

stanoveno, zda je výsledek vykonaného místního referenda pro Národní shromáždění 

závazný či nikoliv. Na vině může být zejména vágní formulace ustanovení článku 139 

Ústavy RS. 

V rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. U-I-144/94 z července roku 1994 nalezne-

me názor, že místní referendum o založení obce má konzultativní povahu.
148

 

Ve stejném roce Ústavní soud dále v rozhodnutí sp. zn. U-I-183/94 své původní 

stanovisko podpořil názorem, že referenda ve smyslu čl. 139 Ústavy RS vyjadřují 

zejména vůli obyvatel daného území, která však nemusí být v souladu se zájmy soused-

ních oblastí a širší veřejnosti. Tyto zájmy však musí při rozhodování o teritoriálním čle-

nění státu zvažovat zákonodárce, a to tak, aby dané uspořádání umožňovalo nejen vý-
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kon místní samosprávy, ale také výkon přenesené působnosti státu. Proto Ústava RS 

předvídá pouze konzultativní referendum a nechává na zákonodárci, aby učinil konečné 

rozhodnutí o území obce. Z těchto důvodů tedy vůle lidu vyjádřena v referendu při roz-

hodování o území obcí zákonodárce nezavazuje ani absolutně, ani bezpodmínečně.
149

 

Tímto tedy Ústavní soud jasně přisoudil místnímu referendu vykonávanému v rámci v 

procesu utváření obcí povahu pouze konzultativní a tedy Národní shromáždění nezava-

zující. 

O čtyři roky později však došlo k obratu a Ústavní soud ve svém rozhodnutí 

sp. zn. U-I-294/98 judikoval, že nerespektovat rozhodnutí obyvatel daného území, které 

tito učinili prostřednictvím místního referenda v řízení o vytvoření obce, je ze strany 

Národního shromáždění protiústavní. V porovnání s výsledky místních referend v ostat-

ních případech by znamenalo takovéto jednání porušení principu demokratického stá-

tu
150

, principu, že držitelem moci je lid
151

, práva na spoluúčast při správě věcí veřej-

ných
152

 a dále těch ustanovení Ústavy RS, která se věnují místní samosprávě.
153

 

Povahou daného místního referenda se Ústavní soud zabýval i v roce 2010, a to v 

rozhodnutí sp. zn. U-I-137/10, ve kterém se vyjádřil tak, že je Národní shromáždění při 

utváření obcí vázáno vůlí obyvatel vyjádřenou v místním referendu, a to s výjimkou 

dvou případů: 

I. pokud by respektování výsledku místního referenda vedlo k vytvoření takové ob-

ce, která by byla v rozporu s ústavními a zákonnými ustanoveními o obcích; 

II. nebo pokud by respektování výsledků místních referend nebylo z důvodu jejich 

vzájemné protichůdnosti objektivně možné. 

Ústavní soud ve svých rozhodnutích zdůraznil, že Národní shromáždění bylo 

oprávněno stanovit podmínky, na základě kterých budou jednotlivé návrhy na založení 

obcí posuzovány a v následně poté, co tak učinilo, je povinno, v souladu s principem 

právního státu tyto podmínky samo respektovat a nechovat se při rozhodování o zaklá-
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 Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. U-I-294/98, ze dne 12. 10. 1998, Úřední věstník RS, č. 72/98. 
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dání obcí svévolně. Jakékoliv jednání v rozporu s uvedeným zakládá porušení principu 

právního státu
154

 a obecného právního principu rovnosti před zákonem
155

.
156

 

Názory slovinských právních teoretiků byly pak v dané věci následující: 

Franc Grad se vyjádřil tak, že: „Obec není možné bez vykonání místního referen-

da vytvořit, proto je jeho použití obligatorní. Ve svých důsledcích však toto referendum 

závazné není, jelikož Národní shromáždění nezavazuje k tomu, aby se řídilo jeho vý-

sledkem. To znamená, že referendum právně Národní shromáždění nezavazuje, ale zá-

roveň to neznamená, že Národní shromáždění nezavazuje ani politicky, protože se jedná 

o vyjádření vůle lidu na určitém území. Národní shromáždění by se tedy výsledkem refe-

renda mělo řídit, ledaže by byly přítomny obzvlášť závažné důvody k tomu, aby tak neu-

činilo.“
157

 

Stane Vlaj v komentáři k Ústavě Republiky Slovinsko z roku 2002 píše, že „Toto 

referendum má konzultativní povahu a Národní shromáždění k vytvoření obce pouze na 

základě výsledku referenda nezavazuje. Ústava jej předvídala jako referendum poradní 

a konečné rozhodnutí o území obce přenechala zákonodárci.“
158
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6. ZÁVĚR 

6.1. Srovnání 

Jak již bylo výše řečeno, mezinárodní závazky obou zkoumaných zemí jsou v ob-

lasti místního referenda v podstatě totožné. Na úrovni ústavních předpisů pak není 

v českém právním řádu tento institut výslovně vůbec zmíněn, proto jeho ústavní základ 

vyvozujeme z práva na samosprávu. Ve slovinské ústavě zmínku o místním referendu 

přece jen najdeme, a to konkrétně o místním referendu o utvoření nových obcí a o změ-

ně jejich území (čl. 139, odst. 3 Ústavy RS). 

Na zákonné úrovni jsou v obou zemích pro danou problematiku zásadní vždy dva 

právní předpisy, přičemž jeden se zaměřuje přímo na institut referenda (český Zákon o 

místním referendu a slovinský Zákon o referendu a lidové iniciativě) a druhý na místní 

samosprávu a obce jako základní územní samosprávné jednotky (české Obecní zřízení a 

slovinský Zákon o místní samosprávě). Obsahově se tyto předpisy věnují téměř totož-

ným otázkám a upravují je podobným způsobem. Přesto však mezi českou a slovinskou 

právní úpravou najdeme několik rozdílů, které si zaslouží naši pozornost. 

Druhy místních referend 

Český Zákon o místním referendu upravuje pouze jeden obecný typ místního refe-

renda a za jediný speciální typ bychom mohli označit místní referendum zakotvené 

v Obecním zřízení, které se uplatňuje při slučování/připojování/oddělování obcí či změ-

nách jejich území. I na toto speciální místní referendum se však aplikují ustanovení ob-

sažená v Zákoně o místním referendu. 

Ve slovinském právním řádu nalezneme hned několik typů místního referenda. 

Jsou jimi: (1) místní referendum o utvoření nových obcí či změně jejich území, 

(2) místní referendum o právních předpisech obce, (3) místní referendum o dalších 

otázkách stanovených zákonem a (4) místní konzultativní referendum. Všechny tyto 

čtyři druhy jsou zakotveny v Zákoně o místní samosprávě, avšak úpravu procesu prová-

dění místního referenda zde nenalezneme. Tato je obsažena v Zákoně o referendu a li-

dové iniciativě, přičemž ustanovení o provádění celostátního referenda se na místní re-

ferendum aplikují přiměřeně. 
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Předmět hlasování 

Předmětem místního referenda v České republice mohou být pouze otázky spada-

jící do samostatné působnosti obce, přičemž z této množiny záležitostí jsou konkrétním 

výčtem některé vyloučeny (viz § 7 ZMR). 

Slovinské místní referendum by primárně mělo sloužit taktéž k rozhodování o 

obecních záležitostech spadajících do samostatné působnosti obce, když předmětem 

prvního druhu místního referenda je utvoření nové obce či změna jejího území, předmě-

tem druhého druhu místního referenda jsou obecní právní předpisy (ve smyslu českých 

obecně závazných vyhlášek). Třetí druh místního referenda se však uspořádá v každém 

případě, kdy tak stanoví zvláštní zákon, a poslední druh místního referenda slouží radě 

obce k pouhému nezávaznému zjištění vůle obyvatel dané obce. Zákon o referendu a li-

dové iniciativě ani Zákon o místní samosprávě výslovně nestanoví, že by se místní refe-

rendum smělo konat pouze v otázkách samostatné působnosti obce. Mám tedy za to, že 

by teoreticky zákonodárce mohl zvláštním zákonem stanovit povinnost konat o některé 

otázce z přenesené působnosti obce místní referendum, nebo že by se rada obce mohla 

rozhodnout pořádat konzultativní místní referendum o určité otázce spadající do přene-

sené působnosti obce jednoduše proto, aby znala názor svých obyvatel v dané věci a 

jednala dále v souladu s ním. 

Když upustíme od teoretických spekulací, dojdeme k závěru, že v obou zemích je 

možné v rámci místního referenda rozhodovat ve velmi podobných záležitostech. Ve 

Slovinsku je však občanům navíc umožněno rozhodovat také o platnosti obecných 

právních předpisů obce, což je v české právní úpravě výslovně vyloučeno. Slovinští ob-

čané tedy takto mohou potvrdit či odmítnou již přijatý obecný právní předpis obce nebo 

jeho jednotlivá ustanovení. 

Na okraj si zde ještě dovolím poznamenat, že ve Slovinsku je na místní úrovni 

využívání institutů přímé demokracie ještě o něco širší, jelikož obecní župan je vždy vo-

len v přímých volbách, zatímco náš starosta či primátor nikoliv. 
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Iniciace místního referenda 

Místní referendum může být jak v České republice, tak i ve Slovinsku, vyvoláno 

buď samotným orgánem obce „shora“ nebo za zákonem stanovených podmínek přímo 

občany. 

Česká legislativa počítá s tím, že o konání místního referenda může rozhodnout 

zastupitelstvo obce svým vlastním usnesením (většinou všech svých členů) nebo může 

návrh na jeho uspořádání podat k obecnímu úřadu přípravný výbor složený z oprávně-

ných osob. 

V případě slovinského místního referenda existuje způsobů, jak dosáhnout jeho 

uspořádání, vícero. Za obecně použitelný postup, kterým mohou občané místní referen-

dum vyvolat, můžeme označit podnět k podání žádosti o vyhlášení místního referenda. 

Tento podnět může županovi podat každá oprávněná osoba, kterákoliv politická strana v 

dané obci činná nebo rada místní části obce. Na rozdíl od české úpravy se zde nejprve 

posuzuje bezvadnost podnětu a až následně se sbírají podpisy k podpoření v podnětu 

obsažené žádosti o vyhlášení místního referenda. 

Zvláštní způsob se uplatní u místního referenda o právních předpisech obce, kde 

může radě obce podat návrh na jeho uspořádání buďto župan obce či člen rady obce. 

Pokud iniciativa vychází „zdola“, stačí Slovincům k vyvolání tohoto druhu místního re-

ferenda podpora pouhých 5 % oprávněných osob dané obce. Dále může být v určitých 

případech stanovena povinnost uspořádat místní referendum o právních předpisech obce 

zákonem nebo statutem obce. Místní konzultativní referendum pak z povahy věci může 

vyhlásit rada obce na základě svého vlastního usnesení. 

Návrh na uspořádání místního referenda 

Pokud se týká samotného návrhu na uspořádání místního referenda, spatřuji nej-

větší rozdíl mezi českou a slovinskou úpravou u místního referenda iniciovaného ze 

strany občanů. V českém právním prostředí je oprávněn tento návrh podat pouze pří-

pravný výbor, což je jakési formální uskupení oprávněných osob utvořené v souladu se 

zákonnými podmínkami, které je nadáno zvláštními právy a povinnostmi. Přípravný 

výbor také zajišťuje sběr podpisů, a to ještě před podáním samotného návrhu. 



79 

Slovinský podnět k podání žádosti o vyhlášení místního referenda pak může podat 

každá oprávněná osoba, politická strana v dané obci činná či rada místní části obce. 

Oprávněná osoba může být dle litery zákona i jedna a nemusí se s nikým spojovat k vy-

tvoření formálního přípravného výboru. Dále lze tento podnět podat i bez jakékoliv 

podpory ostatních oprávněných osob, jelikož podpisy pro podporu podnětu (a tedy pro 

podání žádosti, kterou podnět obsahuje) se začnou sbírat až poté, co je rozhodnuto o 

bezvadnosti podnětu i žádosti. 

Podpora návrhu na uspořádání místního referenda 

Pokud má být místní referendum v České republice uspořádáno na základě návrhu 

přípravného výboru, je nutné, aby byl tento návrh v době podání podpořen určitým po-

čtem oprávněných osob, které svoji podporu mohou vyjádřit podepsáním podpisového 

archu. Případné nenaplnění této podmínky je vadou návrhu, kvůli které může v koneč-

ném důsledku dojít až k zamítnutí návrhu přípravného výboru. Zákonná úprava stanoví 

pro obce s různým počtem obyvatel různé procento oprávněných osob dané obce, které 

musí návrh přípravného výboru podpořit. Jedná se o 30 % oprávněných osob u obcí 

s nejmenším počtem obyvatel (do 3.000), postupně je s rostoucím počtem obyvatel obce 

potřebná podpora stále nižšího počtu oprávněných osob (20 % a 10 %), až u obcí 

s nejvyšším počtem obyvatel (nad 200.000) postačuje podpora 6 % oprávněných osob. 

Ve slovinské zákonné úpravě nalezneme podobně stanovenou nutnou podporu 

oprávněných obyvatel obce pouze v případě místního referenda o právních předpisech 

obce, kdy jej rada obce musí povinně vyhlásit, pokud to požaduje alespoň 5 % oprávně-

ných osob. Statut obce však může pro podnět k podání žádosti o vyhlášení místního re-

ferenda stanovit konkrétní počet oprávněných osob nutný k podání v podnětu obsažené 

žádosti. Potom platí, že žádost je podána, pokud ji ve stanovené lhůtě podpoří dostateč-

ný počet oprávněných osob. 

Vyhlášení místního referenda 

V České republice se místní referendum vyhlašuje vyvěšením usnesení o konání 

místního referenda na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Od okamžiku vy-

hlášení místního referenda nejsou orgány obce oprávněny v dané otázce rozhodovat, a 
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to až do vyhlášení výsledků hlasování. Starosta obce má povinnost nejpozději 15 dní 

přede dnem hlasování zveřejnit způsobem v místě obvyklým oznámení o době a místě 

hlasování, a to pro každý hlasovací okrsek zvlášť. Dále může starosta obce nejpozději 

10 dní před hlasováním vyhradit plochu pro představení otázky, o které se má hlasovat, 

ale v den hlasování není možné provádět kampaň s danou otázkou související v místě 

objektu, ve kterém se nachází hlasovací místnost. 

Ve Slovinsku se právní předpis, kterým se místní referendum vyhlašuje, zveřejní 

způsobem, který stanoví statut obce pro zveřejňování obecných právních předpisů obce. 

Nejpozději 15 dní přede dnem hlasování je však dále nutno zveřejnit tento právní před-

pis o vyhlášení místního referenda v médiích či jiným způsobem, kdy o konkrétních 

médiích rozhodne obecní volební komise. Stejně tak je nutné zveřejnit i předpis, o kte-

rém se má v místním referendu hlasovat. Vynaložené náklady se hradí z prostředků na 

provedení místního referenda. 

Den hlasování 

V obou zemích by mělo dojít k vykonání hlasování v rámci jednoho dne, kterým 

ve Slovinsku má být konkrétně neděle či jiný den pracovního klidu. Česká právní úpra-

va stanoví, že pokud se v blízké době konají volby, vykoná se hlasování v místním refe-

rendu v rámci dvou dnů, ve kterých jsou volby pořádány. 

Den konání místního referenda má být dále v České republice určen tak, aby spa-

dal do devadesátidenní lhůty od okamžiku vyhlášení místního referenda (výjimečně ta-

ké později, pokud to požaduje návrh přípravného výboru). Pokud je iniciátorem místní-

ho referenda samotné zastupitelstvo obce, nesmí den konání místního referenda připad-

nout do funkčního období příštího zastupitelstva obce. 

Termín konání místního referenda ve Slovinsku je nutné určit tak, aby ode dne 

vyhlášení místního referenda do dne hlasování v něm neuplynulo méně než 30 dnů a zá-

roveň více než 1 rok. 
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Hlasování v místním referendu 

Roztomilým rozdílem mezi českým a slovinským způsobem hlasování v místním 

referendu je skutečnost, že na českém lístku najdeme odpovědi „ano“ a „ne“, přičemž 

vybranou variantu je nutno označit křížkem. Zatímco na slovinském lístku musíme vy-

hovující variantu z nabízeného „pro“ a „proti“ zakroužkovat. 

Pokud se některá z českých oprávněných osob nemůže zúčastnit hlasování ve 

svém hlasovacím okrsku, může požádat o vydání hlasovacího průkazu, se kterým poslé-

ze může hlasovat v jiném hlasovacím okrsku. Ze závažných důvodů lze také požádat o 

výkon hlasovacího práva mimo hlasovací místnost (avšak v rámci hlasovacího okrs-

ku) – v takovém případě se vyšlou v průběhu hlasování dva členové volební komise 

s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem za oprávněnou 

osobou. 

Slovinský zákonodárce počítal i s variantou, že někteří oprávnění občané nebudou 

v den hlasování v obci přítomni vůbec a dal jim možnost hlasovat v místním referendu 

předem (viz slovinský Zákon o místních volbách). Předčasné hlasování v místním refe-

rendu nelze vykonat dříve než pět dnů a zároveň ne později než dva dny přede dnem 

řádného hlasování. Toto předčasné hlasování lze vykonat ve zvláštní hlasovací místnosti 

u obecní volební komise. Kdo se v řádném termínu z důvodu nemoci nemůže dostavit 

do hlasovací místnosti svého hlasovacího okrsku (dle místa trvalého bydliště), může 

hlasovat v hlasovací místnosti okrsku svého aktuálního bydliště v případě, že toto 

oznámí alespoň tři dny přede dnem řádného hlasování. Hlasovací průkaz se však ve 

Slovinsku ani v jednom z uvedených případů nevydává. 

Platnost a závaznost výsledku místního referenda 

K tomu, aby rozhodnutí přijaté v českém místním referendu bylo platné, je třeba, 

aby se hlasování zúčastnilo nejméně 35 % osob zapsaných v seznamu oprávněných 

osob. Pro závaznost výsledku místního referenda je pak nutné, aby daná varianta odpo-

vědi získala nadpoloviční většinu hlasů zúčastněných osob, která zároveň musí předsta-

vovat alespoň 25 % z celkového počtu oprávněných osob. Zvláštní podmínky platí 

v případě místního referenda o slučování/připojování/oddělování obcí, kdy platný a zá-

vazný je jenom takový výsledek místního referenda, pro který se vyslovila nadpoloviční 
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většina všech osob uvedených v seznamu oprávněných osob v té části obce, která se 

chce oddělit (varianta oddělování obcí), či v té části obce, ve které byl návrh na konání 

místního referenda podán přípravným výborem (varianty slučování a připojování obcí). 

Platně a závazně přijaté rozhodnutí pak zavazuje i následně zvolená zastupitelstva obce, 

a to až do nového rozhodnutí přijatého v dané věci (což lze při rozhodování prostřednic-

tvím místního referenda uskutečnit nejdříve za 24 měsíců). 

Slovinský právní řád tuto problematiku řeší velmi jednoduše, když lakonicky sta-

noví, že rozhodnutí je v místním referendu přijato (tedy je platné), pokud se pro něj vy-

slovila většina hlasujících. Závazné potom je pro radu obce až do konce jejího funkční-

ho období, což se samozřejmě neuplatní v případě konzultativního místního referenda. 

Oznamovací povinnost 

Místní samospráva je ve Slovinsku považována za složku moci na státu nezávis-

lou, což bylo do právního řádu promítnuto mimo jiné tak, že územní samosprávné celky 

nemají žádnou oznamovací povinnost v případě, že pořádají místní referendum. 

V České republice je tato povinnost zakotvena, přestože místní samospráva je také 

nahlížena jako na státu nezávislá. 

6.2. Shrnutí 

Po důkladném srovnání institutu místního referenda v České republice a Slovin-

sku jsem došla k závěru, že oba právní řády na tento fenomén nahlíží poměrně podobně, 

což se dalo dost dobře předpokládat. Určité rozdíly se mi však přece jen podařilo najít. 

Ty nejvýznamnější se pokusím shrnout na následujících řádcích. 

Prvním jasně viditelným rozdílem je skutečnost, že ve Slovinsku najdeme čtyři 

různé druhy místního referenda, kdy pro některé z nich platí trochu jiná pravidla, 

kdežto v České republice máme v podstatě místní referendum upraveno obecně a speci-

fická úprava se použije pouze v případě místního referenda užívaného při slučová-

ní/připojování/oddělování obcí či změnách jejich území. 

Dalším rozdílem, který je významný zejména z pohledu míry naplnění práva na 

samosprávu a práva na účast na správě věcí veřejných, je fakt, že předmětem místního 



83 

referenda ve Slovinsku se mohou stát mimo jiné také obecné právní předpisy obce. V 

České republice rozhodování o obecně závazných vyhláškách obce prostřednictvím 

místního referenda umožněno není a navržení takovéto otázky pro hlasování je důvo-

dem nepřípustnosti místního referenda (§ 7, písm. g) ZMR). Slovinský občan má dále 

možnost zvolit si v přímé volbě župana obce, kdežto o volbě a odvolání českého staros-

ty/primátora (i dalších volených či jmenovaných členů orgánů obce/statutárního města) 

není možné uspořádat ani místní referendum (§ 7, písm. c) ZMR). Slovinský zákono-

dárce se podle všeho snažil více přiblížit ideálu přímé demokracie a zároveň projevil 

větší důvěru v „prostý lid“ než zákonodárce český. Podle mého názoru je správné 

umožnit občanům výkon kontroly legislativní činnosti obecních orgánů, avšak za pro-

blematický aspekt slovinské právní úpravy považuji fakt, že místní referendum o obec-

ních právních předpisech lze vyvolat již při podpoře pouhých 5 % oprávněných občanů, 

což v kombinaci s faktem, že k platnosti rozhodnutí není kladena žádná další podmínka, 

může vést k tomu, že úzká skupina oprávněných osob bude o obecních právních předpi-

sech rozhodovat bez jakéhokoliv zohlednění zájmu větší části obyvatel dané obce. 

Zatímco v České republice může oprávněná osoba iniciovat vyhlášení místního 

referenda pouze v rámci přípravného výboru, slovinský právní řád nic takového nevy-

žaduje. Podnět pro podání žádosti o vyhlášení místního referenda může podat kterákoliv 

oprávněná osoba, a to i sama. V této souvislosti bych dále ráda zmínila, že český právní 

řád vyžaduje, aby návrh přípravného výboru byl již při podání podpořen určitým kon-

krétně stanoveným procentem oprávněných osob dané obce. Ve slovinském právním 

řádu takovouto podmínku nalezneme pouze ve formě již zmiňované potřebné pětipro-

centní podpory k vyhlášení místního referenda o obecních právních předpisech, přičemž 

ke sběru podpisů dochází až následně po podání podnětu. V ostatních případech záko-

nodárce ponechává tuto otázku na obcích samotných, které si mohou tato pravidla sta-

novit ve svém statutu. Zde opět vidíme, že slovinská právní úprava dává územním sa-

mosprávným celkům poměrně velký prostor k tomu, aby si podmínky pro vlastní fun-

gování nastavily samy, s čímž se ztotožňuji. V oddíle 4.2.2. této práce jsem také uvedla, 

že v České republice většinu místních referend iniciují obecní zastupitelstva a nikoliv 

oprávněné osoby, což pravděpodobně souvisí s formálním požadavkem na ustanovení 

přípravného výboru a shromáždění dostatečného počtu podpisů oprávněných osob ještě 

před samotným podáním návrhu na vyhlášení místního referenda. 
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Český zákonodárce by se mohl inspirovat také v zakotvení povinnosti obce in-

formovat o vyhlášení místního referenda v lokálních médiích, což je ve Slovinsku 

nutné učinit nejpozději 15 dní přede dnem hlasování. Nemálo pracně vybojovaných 

místních referend ztroskotá na nízké informovanosti obyvatel o jeho konání, což ná-

sledně vede k neplatnosti jeho výsledku. Výhodou slovinské úpravy je, že náklady zve-

řejnění se hradí z obecních prostředků na provádění místního referenda. Pouhým infor-

mováním o konání místního referenda nedochází k „upřednostňování“ žádné z variant 

výsledku. Zároveň však oprávněné osoby, které chtějí dosáhnout platného výsledku, 

nemusí vynakládat vlastní úspory na medializaci dané události. 

Den, ve kterém se v místním referendu hlasuje, může být v České republice 

stanoven na stejný termín, ve kterém se konají blízké volby. Slovinská právní úprava 

žádnou souvislost mezi hlasování v místním referendu a volby neklade. Rozdílná je také 

lhůta ode dne vyhlášení místního referenda, ve které musí být hlasování vykonáno. 

V českém právním prostředí je nutné hlasování uspořádat do 90 dnů od vyhlášení míst-

ního referenda, kdežto slovinské hlasování může proběhnout nejdříve 30 dní a nejpoz-

ději 1 rok po vyhlášení místního referenda. 

Za pozitivní příklad pro Českou republiku bych označila také možnost hlasovat 

v místním referendu předčasně v případě nepřítomnosti v řádný den hlasování a také 

jednoduchost pouhého oznámení o volbě v jiném hlasovacím okrsku. Oprávněná osoba 

na české straně, která není v den konání místního referenda v místě přítomná, má jed-

noduše smůlu, a pokud chce hlasovat v řádném termínu v jiném hlasovacím okrsku ob-

ce, musí předem požádat o vydání hlasovacího průkazu, což v praxi nemusí být nikterak 

složité, avšak zcela jistě to může odradit velký počet potenciálních hlasujících, kteří by 

se mohli hlasování zúčastnit v jiném hlasovacím okrsku. Tato úprava tedy v konečném 

důsledku opět může snižovat počet zúčastněných hlasujících, což nakonec vede 

k neplatnosti výsledku místního referenda. 

Česká úprava místního referenda je dále velmi striktní, pokud se týká platnosti a 

závaznosti výsledku hlasování v místním referendu. Pro platnost výsledku je nutná 

účast nejméně 35 % všech osob zapsaných v seznamu oprávněných osob, což je hrani-

ce, která je dost vysoká na to, aby vedla k neplatnosti mnoha hlasování, a zároveň příliš 

nízká k tomu, aby zaručovala, že výsledek místního referenda bude zohledňovat názor 
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většiny obyvatel dané obce. V případě slovinského místního referenda je platné jakéko-

liv rozhodnutí, které je přijaté většinou zúčastněných hlasujících. Napadá mě, že právě 

tato úprava může nakonec motivovat více lidí k hlasování v místním referendu, když ví, 

že jeho výsledek může být platný i v případě, že se jej zúčastní pouhá jedna oprávněná 

osoba. 

V poslední řadě chci znovu upozornit na skutečnost, že oznamovací povinnost o 

pořádání místního referenda, jak ji známe v České republice, ve Slovinsku neexistuje. 

Slovinský zákonodárce se takto rozhodnul garantovat územním samosprávným celkům 

v oblasti místního referenda v rámci ústavních a zákonných mezí určitou svobodu. Čes-

ký model, kdy starosta/primátor musí o vyhlášení místního referenda informovat Minis-

terstvo vnitra, je sice projevem určité formy státního dozoru nad místní samosprávou, 

ale data tímto způsobem nasbíraná jsou velmi cenná a mohou nám pomoci určit, jak 

často a jakým způsobem je v naší zemi místní referendum prakticky využíváno a zda je 

způsobilé reálně ovlivňovat politické dění v rámci územních samosprávných celků. Na 

výsledky zjištěné z těchto dat může následně zareagovat zákonodárce úpravou právních 

předpisů o místním referendu a přispět tak k optimalizaci podmínek pro existenci a vyu-

žívání tohoto institutu v naší společnosti. 
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8. RESUMÉ A KLÍČOVÁ SLOVA 

8.1. Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá podstatou institutu místního referenda jakožto 

hojně užívaného doplňku zastupitelské demokracie a jeho konkrétní podobou 

v právních řádech České republiky a Slovinska. 

Smyslem práce je detailně popsat českou a slovinskou právní úpravu, která se tý-

ká místního referenda, prozkoumat určité oblasti jeho praktického využití a nakonec 

uzavřít, jak podobně, či naopak rozdílně, tyto dvě země, které historicky i v moderní 

době prochází podobným vývojem, přistupují k přímé demokracii a zejména tedy 

k institutu místního referenda. 

Kostra práce je tvořena devíti kapitolami. V první kapitole Úvod popisuji motivy, 

které mě vedly k orientaci na danou problematiku. Druhá kapitola Idea přímé demokra-

cie se věnuje původu a podstatě přímé demokracie, možnostem jejího využití v dnešním 

světě a stručně popisuje instituty přímé demokracie, které jsou v praxi využívány 

v České republice a Slovinsku. Třetí kapitola Referendum obecně klasifikuje jednotlivé 

druhy referend. Ve čtvrté kapitole Místní referendum v České republice nalezneme vy-

čerpávající popis právní úpravy místního referenda v českém právním prostředí a dále 

analýzu dat, která jsou o místním referendu dostupná, stejně jako prozkoumání judikatu-

ry Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR, jejímž předmětem je místní 

referendum. Pátá kapitola Místní referendum ve Slovinsku svým obsahem v podstatě 

kopíruje kapitolu předchozí, kdy objektem popisu a zkoumání je slovinský právní řád a 

soudní praxe. Šestá kapitola Závěr uzavírá vlastní text této diplomové práce, když se 

snaží identifikovat nejvýraznější rozdíly mezi teoretickou i praktickou stránkou institutu 

místního referenda v České republice a Slovinsku. Sedmá kapitola Bibliografie uvádí 

zdroje, ze kterých bylo při tvorbě této práce čerpáno. Poslední dvě kapitoly Resumé a 

klíčová slova a Abstract and key words pouze doplňují formální stránku této diplomové 

práce. 

8.2. Klíčová slova 

místní referendum, místní samospráva, Česká republika, Slovinsko 
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9. ABSTRACT AND KEY WORDS 

Název práce v anglickém jazyce: 

Local referendum | Institute of local referendum in the Czech Republic and Slovenia 

9.1. Abstract 

This thesis deals with the essential aspects of the local referendum as a widely 

used complement of representative democracy and with the particular forms it appears 

in the Czech and Slovenian legal orders. 

The main objectives of this thesis are following: describing Czech and Slovenian 

legal regulations concerning the local referendum in detail, exploring certain areas of its 

practical use and finally concluding whether there is any significant difference in the 

way these two countries, that share similar experience historically and of the recent 

years too, approach direct democracy and the institute of the local referendum in partic-

ular. 

The body of the thesis is made up of nine chapters. In the first chapter Introduc-

tion I clarify what led me to focus on the respective issues. The second chapter Idea of 

Direct Democracy tackles the origins and the essence of direct democracy, its potential 

to be used in the modern world and also briefly describes those institutes of direct de-

mocracy that are used in the Czech and Slovenian practice. The third chapter Referen-

dum in general classifies individual types of referendums. In the fourth chapter Local 

referendum in the Czech Republic, we can find an exhaustive description of the Czech 

legal regulation of the local referendum, analysis of the data available on this topic, as 

well as an examination of the case law of the Constitutional Court of the Czech Repub-

lic and the Supreme Administrative Court of the Czech Republic addressing the same 

subject matter. The fifth chapter Local referendum in Slovenia copies the structure of 

the previous chapter, except that this time the object is the Slovenian legal order and 

case law. The sixth chapter Conclusion brings the text to its end while trying to identify 

the most significant differences between both theoretical and practical aspects of the lo-

cal referendum in the Czech Republic and Slovenia. The seventh chapter Bibliography 

lists sources that I drew from. The last two chapters Summary and keywords and Ab-

stract and keywords are just formal details necessary to meet the academic standards. 
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