
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza – Návrh na 

vyhlášení místního 

referenda 

 

 



Analýza – Návrh na vyhlášení místního referenda 

 

2/3 

Rekapitulace Vašeho dotazu 

Píšete, že jste podali návrh na vyhlášení místního referenda a rada shledala Váš návrh po formální i 

věcné stránce jako bezvadný. Váš návrh byl zařazen jako bod k projednání na zasedání zastupitelstva. 

V návrhu usnesení se však uvádí, že by zastupitelstvo mělo schválit, že se návrh na konání místního 

referenda „bere na vědomí.“ Ptáte se, zda je takový závěr možný, příp. zda má Váš návrh chyby a místní 

referendum tak nemůže být vyhlášeno. 

 

Naše doporučení 

Není možné, aby zastupitelstvo bezvadný návrh na svém jednání neschválilo a místní referendum 

nevyhlásilo. Pokud k vyhlášení místního referenda na zasedání zastupitelstva nedojde, doporučujeme 

do 20 dnů od zasedání zastupitelstva podat žalobu ke správnímu soudu, ve které se budete domáhat 

vyhlášení referenda. 

 

Podrobný právní rozbor najdete na straně 3 tohoto dokumentu. 

 

Užitečné odkazy  

Poradna Frank Bold průběžně zpracovává shrnující právní manuály. Pro lepší pochopení problému a 

řešení Vašeho případu Vám doporučujeme k bližšímu pročtení následující manuály, na které dále 

v textu odkazujeme: 

 

Jak dosáhnout vyhlášení místního referenda? 

Dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/mistni-referendum/rada/jak-dosahnout-

vyhlaseni-mistniho-referenda 

 

 

  

http://frankbold.org/poradna/kategorie/mistni-referendum/rada/jak-dosahnout-vyhlaseni-mistniho-referenda
http://frankbold.org/poradna/kategorie/mistni-referendum/rada/jak-dosahnout-vyhlaseni-mistniho-referenda
http://frankbold.org/poradna/kategorie/mistni-referendum/rada/jak-dosahnout-vyhlaseni-mistniho-referenda
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Podrobný právní rozbor 

Aby mohlo být místní referendum na návrh přípravného výboru vyhlášeno, musí být tento návrh 

bezvadný. Jak se uvádí v návrhu usnesení, rada shledala Váš návrh bezvadným po formální i věcné 

stránce. Zastupitelstvo tak má na svém jednání povinnost místní referendum vyhlásit. Jak 

vyplývá z § 13 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, zastupitelstvo se může také 

rozhodnout, že o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodne samo. V takovém 

případě však musí o tomto svém rozhodnutí písemně informovat zmocněnce. Ten pak může ve lhůtě 

7 dnů od doručení vyrozumění prohlásit, že na vyhlášení místního referenda trvá. Zastupitelstvo by 

pak muselo místní referendum vyhlásit na svém nejbližším zasedání. 

 

Pokud by zastupitelstvo na svém jednání místní referendum nevyhlásilo i přes to, že je Váš návrh 

bezvadný, můžete se bránit soudní cestou. Přípravný výbor může podat žalobu ke správnímu soudu 

podle § 91a odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., správního řádu a domáhat se, aby bylo místní 

referendum vyhlášeno. Tato žaloba musí být podána ve lhůtě do 20 dnů od jednání zastupitelstva 

obce, kdy mělo být místní referendum vyhlášeno.  

 

 

 

Zpracováno ke dni 14. 3. 2018. 

 

 

Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách 

životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.  

Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst ZDE. 

 

Podpořte svým darem Poradnu 

Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým finančním darem 

zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář 

nebo přímo dárcovský účet 2500212260/2010, variabilní symbol 1001. Děkujeme. 

 

 

http://www.eps.cz/poradna/pomooc-jak-tady-funguje
http://frankbold.org/podporte-nas

