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1.

V Čl. 2 odst. 2 se za slovo „schvalovat“ vkládají slova „ ani rušit“.

2.

Čl. 4 odst. 1 zní takto: „(1) Navrhovat konání referenda je oprávněn každý občan
České republiky, který dosáhl věku 18 let ke dni podání návrhu, podpoří-li jeho
návrh petice podepsaná nejméně 450 000 občany České republiky oprávněnými
hlasovat v referendu se započítáním podpisů podle čl. 5 odst. 2 (dále jen „navrhující
občan“). Doba pro sběr podpisů na této petici začíná běžet ode dne zahájení sběru
podpisů pod peticí a končí uplynutím 12 měsíců ode dne, kdy se rozhodnutí
Ústavního soudu, kterým byl vysloven soulad návrhu na konání referenda s
ústavním pořádkem a zákonem podle čl. 11, stalo vykonatelným.“.

3.

Čl. 4 odst. 3 zní takto: „(3) Návrh na konání referenda musí obsahovat konkrétní
otázku nebo otázky, o nichž se má v referendu rozhodnout.“.

4.

V Čl. 4 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: „(4) Návrh na konání referenda se
podává prezidentu republiky.“.

5.

Čl. 5 odst. 2 zní takto: „(2) Navrhuje-li konání referenda navrhující občan, předloží
návrh na konání referenda k posouzení Ústavnímu soudu, podpoří-li petici podle čl.
4 alespoň 50 000 občanů České republiky oprávněných hlasovat v referendu. Návrh
Ústavnímu soudu lze podat do 12 měsíců od zahájení sběru podpisů pod peticí.“

6.

V Čl. 5 odst. 4 se slovo „nevysloví“ nahrazuje slovem „nerozhodne“.

7.

V Čl. 5 odst. 5 se slovo „šesti“ nahrazuje číslem „6“.

8.

V Čl. 6 odst. 1 se za slovo „vyhlášení“ doplňují slova „stanovených tímto ústavním
zákonem a zákonem podle čl. 11“.

9.

V Čl. 12 bod 5 zní: „V čl. 87 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3)
Ústavní soud dále rozhoduje o souladu návrhu na konání celostátního referenda s
ústavním pořádkem a se zákonem vydaným k provedení ústavního zákona o
celostátním referendu.“.“.

10.

V Čl. 12 bod 6 zní: „V čl. 89 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) Rozhodnutí
Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 3 vysloven nesoulad návrhu na
konání celostátního referenda s ústavním pořádkem nebo se zákonem vydaným k
provedení ústavního zákona o celostátním referendu, brání vyhlášení referenda.“.“.
O d ů v o d n ě n í:

Předkládaný pozměňovací návrh se snaží odstranit některé problémy přijaté úpravy
vycházející z komplexního pozměňovacího návrhu ústavně-právního výboru
Poslanecké sněmovny.
Jde především o odstranění nejasností, které by vedly k zavedení dvojí povahy návrhu na
konání referenda a příslušných petic. Předkládaný pozměňovací návrh zpřesňuje
ústavní zákon tak, aby existoval pouze jediný návrh na konání referenda a jediná petice
k němu. Navrhující občan tak nejdříve vyhotoví návrh na konání referenda, přičemž
poté, co se mu podaří nashromáždit alespoň 50 000 podpisů oprávněných osob
k hlasování v referendu, podá takový návrh Ústavnímu soudu k přezkumu ústavnosti.
Následně po vykonatelném rozhodnutí Ústavního soudu o souladu návrhu na konání
referenda s ústavním pořádkem bude navrhující občan pokračovat ve sběru podpisů
tak, aby nashromáždil alespoň požadovaných 450 000 podpisů oprávněných osob
k hlasování v referendu. Až budou splněny požadavky stanovené tímto ústavním
zákonem a zákonem přijatým k jeho provedení podá navrhující občan návrh na konání
referenda prezidentu republiky k jeho vyhlášení.

Znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
ČÁST PRVNÍ
REFERENDUM
Čl. 2
Předmět referenda
(1) V referendu lze podle tohoto ústavního zákona rozhodovat o věcech vnitřní
nebo zahraniční politiky státu s výjimkou rozhodování o
a) základních právech a svobodách zaručených ústavním pořádkem nebo
mezinárodními smlouvami,
b) změně ústavního pořádku,
c) státním rozpočtu a ve věcech znamenajících zásah do právní úpravy nebo
správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění,
d) porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního
práva,
e) členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci,
f) ustanovování jednotlivých osob do funkcí a o jejich odvolávání z funkcí,
g) individuálních právech a povinnostech,
h) vyslovení souhlasu s vypovězením nebo ratifikací mezinárodní smlouvy podle
čl. 10a Ústavy České republiky.
(2)Referendem nelze schvalovat ani rušit právní předpisy.
Čl. 4
Návrh na konání referenda
(1) Navrhovat konání referenda je oprávněn každý občan České republiky, který
dosáhl věku 18 let ke dni podání návrhu, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně
450 000 občany České republiky oprávněnými hlasovat v referendu se započítáním
podpisů podle čl. 5 odst. 2. Doba pro sběr podpisů na této petici činí 12 měsíců a začíná
běžet až od okamžiku vyslovení souladu návrhu na konání referenda s ústavním
pořádkem a zákonem podle čl. 11 Navrhovat konání referenda je oprávněn každý
občan České republiky, který dosáhl věku 18 let ke dni podání návrhu, podpoří-li
jeho návrh petice podepsaná nejméně 450 000 občany České republiky
oprávněnými hlasovat v referendu se započítáním podpisů podle čl. 5 odst. 2 (dále
jen „navrhující občan“). Doba pro sběr podpisů na této petici začíná běžet ode dne
zahájení sběru podpisů pod peticí a končí uplynutím 12 měsíců ode dne, kdy se
rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl vysloven soulad návrhu na konání
referenda s ústavním pořádkem a zákonem podle čl. 11, stalo vykonatelným.

(2) Navrhovat konání referenda je oprávněn Parlament České republiky. K podání
návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny
přítomných senátorů.
(3) Návrh na konání referenda musí obsahovat plné znění otázky, o které se má v
referendu hlasovat konkrétní otázku nebo otázky, o nichž se má v referendu
rozhodnout.
(4) Návrh na konání referenda se podává prezidentu republiky.
Čl. 5
Posouzení návrhu na konání referenda
(1) Ústavní soud posoudí, zda je návrh na konání referenda v souladu s ústavním
pořádkem a se zákonem podle čl. 11.
(2) Návrh Ústavnímu soudu na posouzení návrhu na konání referenda může podat
každý občan České republiky, který ke dni podání návrhu dosáhl věku 18 let, podpoří-li
jeho návrh petice podepsaná 50 000 občany České republiky oprávněnými hlasovat v
referendu. Návrh Ústavnímu soudu lze podat do 12 měsíců od zahájení sběru podpisů pod
peticí. Navrhuje-li konání referenda navrhující občan, předloží návrh na konání
referenda k posouzení Ústavnímu soudu, podpoří-li petici podle čl. 4 alespoň 50
000 občanů České republiky oprávněných hlasovat v referendu. Návrh Ústavnímu
soudu lze podat do 12 měsíců od zahájení sběru podpisů pod peticí.
(3) Navrhuje-li konání referenda Parlament České republiky, předloží předseda
Senátu návrh Ústavnímu soudu neprodleně po jeho schválení oběma komorami.
(4) Dokud Ústavní soud nevysloví nerozhodne, že návrh na konání referenda je v
souladu s ústavním pořádkem a se zákonem podle čl. 11, nelze referendum vyhlásit.
(5) Ústavní soud rozhodne do šesti 6 měsíců od podání návrhu.
Čl. 6
Vyhlášení referenda
(1) Prezident republiky vyhlásí referendum do 30 dnů ode dne splnění všech
podmínek pro jeho vyhlášení stanovených tímto ústavním zákonem a zákonem podle
čl. 11.
(2) Prezident republiky vyhlásí referendum tak, aby se konalo nejdříve 90 dnů a
nejpozději 180 dnů ode dne jeho vyhlášení.

(3) Pokud by se mělo referendum konat v posledních 6 měsících volebního období
prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny, třetiny senátorů nebo Evropského
parlamentu nebo funkčního období zastupitelstev územních samosprávných celků,
vyhlásí prezident republiky referendum tak, aby se konalo společně s volbou prezidenta
republiky, s volbami do Poslanecké sněmovny, Senátu nebo Evropského parlamentu nebo
s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků.
(4) Má-li se konat více referend, a umožňují-li to lhůty podle odstavců 2 a 3,
prezident republiky vyhlašuje referenda tak, aby se konala současně.
(5) Referendum se nevyhlásí a je-li vyhlášeno, nekoná se, po dobu, po kterou je
vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Po tuto dobu se běh lhůt
podle tohoto ústavního zákona přerušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna Ústavy České republiky
Čl. 12
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona
č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb.,
ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona
č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a ústavního zákona č. 98/2013 Sb., se
mění takto:
1. V § 10a odst. 2 se za slova „daného v“ vkládá slovo „celostátním“.
2. V čl. 40 se za slova „volebního zákona“ vkládají slova „, zákona o provádění
celostátního referenda“.
3. V čl. 62 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l),
které zní:
„l) vyhlašuje celostátní referendum a oznamuje jeho výsledek.“.
4. V čl. 66 větě druhé se slova „a k)“ nahrazují slovy „, k) a l)“.
5. V čl. 87 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Ústavní soud dále
rozhoduje o souladu návrhu na konání celostátního referenda s ústavním zákonem
o celostátním referendu ústavním pořádkem a se zákonem vydaným k jeho
provedení ústavního zákona o celostátním referendu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

6. V čl. 89 se doplňuje odstavec 4, který zní: „(4) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým
byl podle čl. 87 odst. 3 vysloven nesoulad návrhu na konání celostátního referenda
s ústavním zákonem o celostátním referendu ústavním pořádkem nebo se
zákonem vydaným k jeho provedení ústavního zákona o celostátním
referendu, brání vyhlášení referenda.“.

