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Článek 2 

 
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 
výkonné a soudní. 
 
 

Listina základních práv a svobod – Usnesení č. 2/1993 o vyhlášení listiny základních 
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 
 

Článek 21 
 
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých 
zástupců. 
 
 

Návrhy zákonů mohou podávat i občané 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zákon o krajích č. 129/2000Sb., 

Občané kraje 
§ 12 
(2) Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo 
d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo 
zastupitelstvem; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje, musí být projednána na jejich 
zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů, 
g) hlasovat v krajském referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem. 
 
Pravomoc zastupitelstva 
§ 35 
(2) Zastupitelstvu je vyhrazeno 
a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, 
v) rozhodovat o vyhlášení krajského referenda, 
 
 

Zákon o krajském referendu č. 118/2010Sb. 
 
§ 7 
Nepřípustnost konání krajského referenda 
Krajské referendum nelze konat 
a) o ukládání pokut7) a o rozpočtu kraje8), 
b) o zřízení nebo zrušení orgánů kraje a o jejich vnitřním uspořádání, 
c) o volbě a odvolání hejtmana, jeho náměstků a členů rady kraje9), jakož i volených nebo jmenovaných 
členů dalších orgánů kraje, 
d) jestliže by otázka položená v krajském referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže 
by rozhodnutí v krajském referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy, 
e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení10), 
f) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky kraje, nebo 
g) jestliže od platného rozhodnutí v krajském referendu do podání návrhu na konání krajského 
referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců. 
 

!!!Žádný z těchto bodů nebrání vyhlášení referenda!!! 
§ 8 
Konání krajského referenda 
(1) Krajské referendum se koná, jestliže 
a) se na tom usnese zastupitelstvo kraje, nebo 
b) přípravný výbor podá návrh na konání krajského referenda (dále jen „návrh přípravného výboru“) a 
zastupitelstvo kraje rozhodne o jeho vyhlášení. 
(2) Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň 6 % 
oprávněných osob s trvalým pobytem v kraji, v němž má být referendum konáno. 
(3) Otázka navržená pro krajské referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno 
odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“. 
 
Otázka v referendu: 

1. Souhlasíte, aby krajští zastupitelé jako vyšší územně samosprávní celek České republiky 
podal předložený návrh (novelizaci) zákona k projednání do Poslanecké sněmovny – zrušení 
pandemického zákona a souhlasíte se zněním zákona? Odpověď ANO – NE. 



2. Možnost přidat i další otázky ( cizí vojska na území kraje – respektive na území ČR) atd…. 
 

 
 
 
 
 
 

KOLIK JE POTŘEBA LIDSKÝCH ZDROJŮ? 
 

14 krajů – 14 koordinátorů  
Přípravný výbor – 3 osoby 
 
Základ 39 osob 
 
Podpisy v krajích:  
 
1 osoba podá návrh – zastupitele se s tím neztotožní a nedají na projednání 
Návrh s 1000 podpisů – krajští zastupitele projednají záležitost, ale hodí to pod stůl, že se 
s předmětným návrhem neztotožňují.  
6% občanů v kraji vyhlásí referendům – už je to závazné  
 
PLATNOST A ZÁVAZNOST KRAJSKÉHO REFERENDA 
§ 48 
(1) K platnosti rozhodnutí v krajském referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob 
zapsaných v seznamech oprávněných osob. 
(2) Rozhodnutí v krajském referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných 
osob, které se krajského referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v 
seznamech oprávněných osob. 
§ 49 
Rozhodnutí v krajském referendu je pro zastupitelstvo kraje a orgány kraje závazné. 
 
 
§ 21 
Ustavení komisí 
(3) Členy okrskové, místní a krajské komise deleguje přípravný výbor a nejméně po jednom členu 
okrskové a místní komise starosta obce a nejméně jednoho člena do krajské komise hejtman kraje; 
koná-li se krajské referendum z rozhodnutí zastupitelstva kraje, deleguje členy okrskové a místní 
komise starosta obce a členy krajské komise hejtman kraje, pokud si delegování členů komisí 
zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo kraje nevyhradí. Členy komisí je třeba delegovat nejpozději 15 
dnů přede dnem hlasování. Starosta obce nebo hejtman kraje jmenuje nejpozději 15 dnů přede dnem 
hlasování zapisovatele příslušné komise (§ 23). 
 
§ 33 
Kampaň pro krajské referendum 
(1) Starosta může vyhradit plochu pro představení otázky, popřípadě otázek navržených k rozhodnutí 
v krajském referendu, a to nejméně 10 dnů přede dnem konání krajského referenda. Zastupitelstvo 
kraje zabezpečí, aby v informačních prostředcích kraje byl poskytnut stejný prostor pro informování 
občanů k oběma odpovědím. 
 
 



 
 
 

 
Minimální počet podpisů z 8 nejmenších krajů: 
247204 
 

Nutno souhlasit v 8 krajích s předloženým zákon – 
nadpoloviční rozhodnutí občanů 

 


