
Návrh na vyhlášení krajského referenda v Libereckém kraji 
Přípravný výbor:  
1.Člen výboru Jméno: Vladimír  Příjmení: Mareš  Nar.: 18.11.1973 
    Adresa místa trvalého pobytu: ul. Máchova 377, Stráž pod Ralskem, 471 27Vlastnoruční čitelný podpis………….…………………………………  
2. Člen výboru Jméno: Lucie Příjmení: Šídová Nar.: 19.8.1987 
     Adresa místa trvalého pobytu: Lhotka 55, Zlatá Olešnice, 468 47 Vlastnoruční čitelný podpis…………………….………………………  
3. Člen výboru Jméno: Naděžda Příjmení: Jindrová Nar: 17.1.1958 
    Adresa místa trvalého pobytu: Holany 31, 470 02, Holany   Vlastnoruční čitelný podpis…………………………………………… 
Označení kraje:  
Liberecký 

 
Znění otázky navržené k rozhodnutí v krajském referendu: 
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku – Libereckého kraje České republiky – zaslalo předsedovi 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k projednání uvedený návrh změny „ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění pozdějších ústavních zákonů“?  
 
Na výše uvedenou jednoznačně položenou otázku je možné odpovědět v krajském referendu slovem „ano“ nebo slovem „ne“. 

 
Návrh změny ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,  

ve znění pozdějších ústavních zákonů 
 

Čl. 1 
 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se mění takto: 
 
 V čl. 35 se mění znění odstavce 3 a doplňuje se odstavec 4:   
 
 „(3) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí do tří měsíců, jestliže postupuje v souladu s vůlí lidu vyjádřenou 
prostřednictvím platných výsledků krajských referend v alespoň osmi krajích České republiky; prezident republiky Poslaneckou sněmovnu 
rozpustí do tří měsíců také v případě, stanoví-li to příslušný ústavní zákon. 
 
 (4) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.“. 

 
ÚČINNOST 

 
Čl. 2 

 
 Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve sbírce zákonů.  
 
Odůvodnění návrhu: 
Česká republika prochází od roku 2020 takřka permanentními a bezprecedentními krizemi (covid-19, válka na Ukrajině, ekonomika,  
energetika). Vláda, parlament a krajská zastupitelstva bohužel postrádají během svého volebního období dostatečnou znalost těžké situace 
občanů ČR. Zvolení politici masívně ztrácejí především důvěru širokých vrstev obyvatelstva, které hledá cesty k efektivní nápravě 
katastrofálních chyb veřejné moci. Ústavní pořádek ČR předpokládá, že právě volby jsou nejvyšší formou vyjádření vůle lidu po změně špatné 
veřejné moci. Nedokáže-li moc výkonná, moc zákonodárná ani moc soudní napravit výše uvedené krize rychle, efektivně a spravedlivě, 
vytváří-li naopak ještě horší situace a uvrhuje-li občany ČR do bezmoci, bídy, dokonce je kriminalizuje za svobodné projevy ve veřejném 
prostoru, a nemá-li tedy dojít k uplatnění článku 23 Listiny základních práv a svobod, je zde pořád možnost pro uplatnění vůle lidu po změně 
veřejné moci prostřednictvím vyvolání předčasných voleb. Navrhovanou změnu bude možné nově realizovat pomocí krajských referend 
proběhlých ve většině krajů ČR a také prostřednictvím budoucího ústavního zákona, např. zákona o celostátním referendu. Vůle lidu bude 
respektována a nově zvolení zástupci voličů dostanou šanci lidem pomoci a napravit chyby minulých politických reprezentací.    
 
Odhad nákladů spojených s provedením krajského referenda a realizací rozhodnutí přijatého v krajském referendu a způsob jejich úhrady 
z rozpočtu kraje: 
Obdobná hodnota jako náklady na konání krajských voleb do zastupitelstva kraje v roce 2020 s ohledem na inflaci v roce 2021 a předběžnou 
inflaci v roce 2022, tedy odhad je v předběžné výší 22,82 milionu Kč.  
 
Označení zmocněnce z členů přípravného výboru: 
Vladimír Mareš  Nar.: 18.11.1973 Adresa místa trvalého pobytu: ul. Máchova 377, Stráž pod Ralskem, 471 27 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podpisový arch ve věci návrhu na vyhlášení krajského referenda v Libereckém kraji. 
Znění otázky navržené k rozhodnutí v krajském referendu: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku – 
Libereckého kraje České republiky – zaslalo předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k projednání uvedený návrh změny 
„ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů“? A to změna v čl. 35 se mění znění odstavce 
3 a doplňuje se odstavec 4:   
 „(3) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí do tří měsíců, jestliže postupuje v souladu s vůlí lidu vyjádřenou 
prostřednictvím platných výsledků krajských referend v alespoň osmi krajích České republiky; prezident republiky Poslaneckou sněmovnu 
rozpustí do tří měsíců také v případě, stanoví-li to příslušný ústavní zákon. 
 (4) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.“. 
Na výše uvedenou jednoznačně položenou otázku je možné odpovědět v krajském referendu slovem „ano“ nebo slovem „ne“. 
Označení kraje:  
Liberecký 
Poučení:  
„Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání krajského referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou 
podle zákona o krajském referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být 
uložena pokuta do výše 3000 Kč.“ 

Číslo archu: 
Přípravný výbor:  
1.Člen výboru Jméno: Vladimír  Příjmení: Mareš  Nar.: 18.11.1973 
    Adresa místa trvalého pobytu: ul. Máchova 377, Stráž pod Ralskem, 471 27Vlastnoruční čitelný podpis………….…………………………………  
2. Člen výboru Jméno: Lucie Příjmení: Šídová Nar.: 19.8.1987 
     Adresa místa trvalého pobytu: Lhotka 55, Zlatá Olešnice, 468 47 Vlastnoruční čitelný podpis…………………….………………………  
3. Člen výboru Jméno: Naděžda Příjmení: Jindrová Nar: 17.1.1958 
    Adresa místa trvalého pobytu: Holany 31, 470 02, Holany   Vlastnoruční čitelný podpis…………………………………………… 

Jméno Příjmení Datum  
narození 

Adresa (ulice, číslo, město) Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


