Komentář ke vzoru: Podpisová listina k návrhu na
vyhlášení místního referenda
Aktualizováno ke dni 19. 11. 2020

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Místní referendum vyhlašuje zastupitelstvo. Vyhlásit jej může z vlastní iniciativy nebo
na základě návrhu, který mu předloží přípravný výbor. Přílohu návrhu, která je jeho
součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy. Aby zastupitelstvo
mohlo na základě návrhu vyhlásit místní referendum, musí podpisové listiny podepsat
zákonem stanovený počet osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. Tento vzor
může využít každý, kdo se snaží získat podpisy za účelem podání návrhu na vyhlášení
místního referenda.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

Číslo listiny
o Na každý podpisový arch (na každou stranu) uveďte jeho číslo.
Počet podporovatelů
o Počet podpisů, které musíte posbírat podle počtu oprávněných osob,
je:
▪ 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.
o Oprávněnou osobou se rozumí každá osoba, která má právo volit
do zastupitelstva obce či kraje.
▪ Do zastupitelstva obce (města nebo hl. m. Prahy) může volit
osoba starší 18 let, která je:
• státním občanem ČR, jenž je v obci přihlášen
k trvalému pobytu,
• státním občanem jiného členského státu EU, který je
v obci přihlášen k trvalému pobytu a požádá o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů v obci
• státním občanem jiného státu, jež má v obci přechodný
pobyt (je držitelem potvrzení o přechodném pobytu)
nebo trvalý pobyt
▪ Do zastupitelstva kraje může volit státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci patřící do územního obvodu daného kraje.
Označení území, na němž se má místní referendum konat
o Místní referendum se může konat:
▪ v obci (vč. hlavního města Prahy a územně členěného
statutárního města)
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v městské části nebo v městském obvodu územně členěného
statutárního města a v městské části hlavního města Prahy,
▪ na území části obce, která není městskou částí nebo městským
obvodem, stanoví-li tak zvláštní zákon.
Znění otázky, popřípadě otázek, navržených k rozhodnutí v místním
referendu
o Uveďte otázku nebo otázky, na které budou občané v místním
referendu odpovídat.
o Na otázku musí být možno odpovědět ANO nebo NE.
o Snažte se, aby otázka byla srozumitelná, aby nebyla zavádějící a
aby byla jednoznačná.
o Doporučujeme formulovat otázku nebo otázky s velkou péčí. Můžete
si nejprve na pár lidech otestovat, zda otázce zcela rozumí.
o K tomu, jak otázku formulovat, se můžete inspirovat v našem manuálu
Příklady otázek pro místní referendum, odkaz na něj najdete níže.
o V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné
působnosti obce nebo statutárního města (pro které záležitosti nelze
místní referendum konat, stanoví § 7 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů.
Jména, příjmení a adresy členů přípravného výboru
o Přípravný výbor tvoří nejméně 3 oprávněné osoby.
▪ Výjimku představuje případ místního referenda o oddělení
části obce. Zde musí mít přípravný výbor sice také nejméně 3
členy, ale postačí, když oprávněnou osobou je pouze jeden
z nich.
▪

-

-

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k vyhlášení místního referenda najdete v našich manuálech:
- https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/mistnireferendum/vyhlaseni-mistniho-referenda/rada/jak-dosahnout-vyhlasenimistniho-refere
- https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/mistnireferendum/vyhlaseni-mistniho-referenda/rada/7-veci-ktere-v-zakone-omistnich-refere
- https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/mistnireferendum/otazky/rada/priklady-otazek-pro-mistni-referendum
- https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/mistnireferendum/vyhlaseni-mistniho-referenda/vzor/navrh-na-konani-mistnihoreferenda
Dále naleznete informace na následujících odkazech:
- https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx
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Na co nezapomenout
-

-

-

-

-

-

Zákon stanoví náležitosti, které musí obsahovat každý
podpisový arch. Jsou jimi:
o označení území, na němž se má referendum konat,
o znění otázky, popř. otázek, navržených k rozhodnutí,
o jména, příjmení a adresy členů přípravného výboru,
o upozornění pro oprávněné osoby podporující konání
referenda ve znění uvedeném ve vzoru
Oprávněné osoby, které se k referendu chtějí připojit, musí
uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu a
vlastnoruční podpis.
Nejjednodušším způsobem, jak si vzor přizpůsobit, je vytisknout
si několikrát pouze první stránku vzoru. První stránka totiž
obsahuje všechny zákonné náležitosti, nebude proto nutné
jednotlivé listy nijak spojovat.
Druhou možností je vytisknout si první stránku vzoru pouze
jednou a druhou stránku, která obsahuje pouze tabulku
s podpisy, vícekrát. V tom případě budete ovšem muset splnit
další 3 náležitosti, které vymezil Nejvyšší správní soud ve svém
rozhodnutí (Ars 1/2017-44, 3587/2017 Sb. NSS). Z vícelistých
archů musí být jasné, že:
o jednotlivé listy jsou pevně spojeny,
o z listů je možné ověřit, že k jejich spojení došlo před
sběrem podpisů,
o z listů je možné ověřit, že nedošlo k následné
manipulaci s těmito listy.
Proto před tím, než začnete podpisy sbírat, doporučujeme
učinit následující kroky:
o pevně spojte všechny listy dohromady, např.
sešívačkou,
o na místě svorky, která listy spojuje, přelepte listy
nálepkou,
o nálepku podepište tak, aby podpis překrýval jak svorku,
tak papír pod ní.
Podpisová listina nesmí být vystavena v prostorách
státních orgánů a orgánů územní samosprávy.
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Jak pracovat se vzorem?
Vzor můžete využít třemi způsoby:
1) Prosté vyplnění formulářových polí a uložení ve formátu PDF.
2) Odemčením úprav celého dokumentu a provedením libovolných úprav (heslo
pro odemčení úprav: frankbold).
3) Jako inspiraci pro sepsání dokumentu vlastního.
Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů.

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.
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