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Žádost o stanovisko - informace ke konání místního referenda 
 

Odbor voleb Ministerstva vnitra obdržel dne 5. ledna 2023 Vaše dotazy týkající 
se konání místního referenda ve Statutárním městě Kladně, a to konkrétně 
k povinnosti zřídit městskou komisi a ke způsobu vydávání úředních obálek. 
Ministerstvo vnitra k dané problematice uvádí následující stanovisko. 

Kladno je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o obcích statutárním městem. 
Text zákona o místním referendu v § 17 určuje, že ve statutárním městě je zřizována 
okrsková komise, místní komise a městská komise (viz ustanovení § 17 písm. b/ 
zákona o místním referendu). Nicméně je třeba si povšimnout, že „statutární město“ je 
ve smyslu zákona o místním referendu užíváno jako legislativní zkratka pro územně 
členěné statutární město (viz ustanovení § 1 písm. b/ zákona o místním referendu), 
kterým Kladno není. Z hlediska ustanovení § 1 písm. a) zákona o místním referendu 
tak Statutární město Kladno spadá pod legislativní zkratu „obec“, ve které se zřizují 
„jen“ okrskové komise a jedna místní komise. 

 
Průběh hlasování popisuje poměrně přesně ustanovení § 36 odst. 3 zákona 

o místním referendu, kde se stanoví: „Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním 
referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá 
oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.“. V případě souběhu voleb 
hlasování probíhá tak, že jsou učiněny kroky pro volby a hlasování v místním referendu 
v zásadě společně a vydávány voliči dvě obálky (pro volby a pro hlasování v místním 
referendu). MV nedoporučuje, aby se členové komise dotazovali voličů, „co chtějí“, ale 
vydali obě obálky. Jen v případě, kdy volič při prokazování totožnosti jednoznačně 
sdělí, že např. nechce hlasovat v referendu, tak aby člen komise vzal tento projev vůle 
na vědomí a zapsal voliče jen do výpisu ze seznamu voličů a vydal úřední obálku pro 
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volbu prezidenta republiky (případně jiných voleb probíhajících v souběhu s místním 
referendem) a ve vztahu k místnímu referendu nečinil žádné kroky. Lze doplnit, že 
hlasovací lístky a úřední obálky pro místní referendum musí být barevně odlišeny od 
„volebních“ hlasovacích lístků a úředních obálek.  

 
 
 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec 
ředitel odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec  
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