Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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USNESENÍ
ústavně právního výboru
ze 14. schůze
dne 12. března 2003
Vládní návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) (tisk 197)
_________________________________________________________________________
Po odůvodnění náměstka místopředsedy vlády a předsedy legislativní rady vlády
JUDr. Jaroslava Bureše, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Zdeňka Koudelka, PhD. a po
rozpravě
ústavně právní výbor
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. za § 1 se vkládá nový odst. 2, který zní:
"(2) Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii musí být přístupna
k nahlédnutí každému na obecních úřadech, které jsou matričními úřady, nejméně
21 dnů před konáním referenda.",


dosavadní § 1 se označuje jako § 1, odstavec 1,

2. § 4 včetně nadpisu zní:
"Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda
§4
(1) Referendum vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím.x)
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda (dále jen "rozhodnutí
prezidenta republiky") se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení referenda
je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, ve které je rozhodnutí prezidenta
republiky uveřejněno.
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(2) Rozhodnutí prezidenta republiky obsahuje:
a) dny konání referenda (§7),
b) otázku pro referendum podle čl. 1 odst. 2 ústavního zákona,
c) v případě opakovaného referenda podle čl. 3 odst. 4 označení toho, kdo podal
návrh na jeho vyhlášení.
(3) Vysloví-li Ústavní soud nálezem, že postup při provádění referenda
nebyl v souladu s ústavním zákonem nebo s tímto zákonem, prezident republiky
znovu vyhlásí referendum do 30 dnů ode dne vyhlášení nálezu v dané věci tak,
aby se referendum konalo nejpozději do 90 dnů ode dne vyhlášení tohoto nálezu
Ústavního soudu.
(4) Rozhodne-li se prezident republiky referendum nevyhlásit, uveřejní se
toto rozhodnutí ve Sbírce zákonů. Takové rozhodnutí obsahuje důvody, proč se
prezident republiky rozhodl referendum nevyhlásit. y)
______________________
x)
Čl. 2 a 4 ústavního zákona č. 515/2002 Sb.
y)
Čl. 4 ústavního zákona č. 515/2002 Sb.",
3. § 7 zní:
"§7
Konání referenda
Referendum se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými
jsou pátek a sobota. První den začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00
hodin. Druhý den začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem
konání referenda se rozumí první den hlasování, nestanoví-li tento zákon jinak.",
4. k § 20, odstavec 9
v první větě se za slova "ze svých členů" vkládají slova "s právem hlasovat",
5. k § 38, odstavec 1
za slova "výsledek referenda" se vkládá slovo "oznámením",
6. k § 38, odstavec 2, návětí zní:
"(2) Oznámení o vyhlášení výsledků referenda obsahuje",

III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,
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IV.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

V.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

JUDr. Zdeněk KOUDELKA, PhD. v.r.
zpravodaj výboru

Ing. Miroslav PÁTEK v.r.
ověřovatel výboru

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
předseda výboru

