
Postup v rámci ZMĚNY SYSTÉMU  

(krajská referenda/místní referendum) 

 v hlavním městě Praze 
 

Působnost a přenesená působnost uvádí zákon č. 131/2000 Sb., Zákon o 
hlavním městě Praze 

§ 7 
Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 
 
c) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou hlavního města 
Prahy nebo zastupitelstvem hlavního města Prahy; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 občanů 
hlavního města Prahy, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, 

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
§ 16 
(2) Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří záležitosti, které do její samosprávy 
svěří zvláštní nebo tento zákon, nebo které jsou zvláštními zákony svěřeny obcím nebo krajům. 
 
§ 59 
(1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti 
hlavního města Prahy. 
(2) Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno 
a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, 
 
 

!!! Proč NE zákon o krajském referendu !!! 
 

Zákon č. 118/2010 Sb., Zákon o krajském referendu a o změně některých 
zákonů  

 
§ 1 
Tento zákon upravuje provádění krajského referenda na území vyšších územních samosprávných celků 
(dále jen „kraje“) vytvořených podle zvláštního právního předpisu1). Tento zákon se nepoužije pro 
referendum na území hlavního města Prahy. 
 
 
 
hlavní město Praha, které je současně krajem a obcí; na území hlavního města 
Prahy lze tedy konat místní referendum jak o záležitostech samostatné působnosti 
hlavního města Prahy jako obce, tak i o věcech náležejících do jeho samostatné 
působnosti jako kraje 
 
 
 

 
 
 
 



Zákon č. 22/2004 Sb., Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
§ 1 
b) na území hlavního města Prahy a na území územně členěného statutárního města (dále jen 
"statutární město"), 
 

ROZHODOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZEMÍ PRO JEHO KONÁNÍ 
§ 6 
V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo 
statutárního města.7)  
 
 
V místním referendu se rozhoduje na základě těchto ustanovení:  
 
Zákon o obcích - § 35 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.  
Zákon o hlavním městě Praze - § 16 a 18 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.  
 
§ 16 zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze 
 
(3) Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří zejména záležitosti uvedené v § 59 a 68.  
 
§ 59 odst. 2 písm. a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně. 

 
§ 7 

Nepřípustnost konání místního referenda 
Místní referendum nelze konat 
a) o místních poplatcích8) a o rozpočtu obce nebo statutárního města,9) 
b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání, 
c) o volbě a odvolání starosty10) nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen 
"starosta obce"), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen "primátor"), 
místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské 
části (dále jen "rada obce"), členů rady statutárního města a hlavního města Prahy (dále jen "rada 
statutárního města") a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i 
volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města, 
d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by 
rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy, 
e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,11) 
f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti,12) 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. 
 
 
Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem 
alespoň v obci nebo v její části, jde-li o místní referendum podle § 1 písm. c), anebo 
ve statutárním městě 

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

 

 
 



 

 

PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA 
§ 48 
(1) K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob 
zapsaných v seznamech oprávněných osob. 
(2) Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina 
oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob 
zapsaných v seznamech oprávněných osob. 
 

§ 49 
Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a 
orgány obce a statutárního města závazné. 
 

  


