
Výsledek referenda je takový, že o obou otázkách je referendum platné, pouze o otázce 1 není závazné. 
O otázce 2 závazné je. Ve vztahu k oběma otázkám je tedy nyní dána překážka podle § 7 písm. h) zákona 
o místním referendu v důsledku konání kolizního referenda, a to až do doby, než by soudy prohlásily 
opak. Současně jste do doby, než by soudy rozhodly jinak, vázání otázkou č. 2.  

 
1)    Přepočítání hlasů 

Pokud bude napadeno referendum u soudu, může být jednou z žalobních námitek také to, jakým 
způsobem byly přepočítány hlasy. Pokud by v tom soud našel chybu, zrušil by výsledek. Našli jsme 
v jednom z rozsudků NSS uvedeno následující: „Nejvyšší správní soud souhlasí se závěrem krajského 
soudu, podle něhož stěžovatel nepředestřel žádnou skutkovou verzi, která by se mohla stát předmětem 
dokazování a byla s to v konkrétní rovině jakkoliv vyvrátit domněnku o správnosti výsledku hlasování v 
místním referendu. Stěžovatel ani v kasační stížnosti žádnou relevantní indicii v tomto směru nenastiňuje. 
Nízký rozdíl či těsný výsledek hlasování sám o sobě takovou indicií není.“ (Rozsudek ze dne 7. 2. 2019 Ars 
4/2018 – 45). 
  
Je tedy zjevné, že se počítá s tím, že přepočítávání je správně, navrhovatel musí předložit indicie, že 
tomu tak není. Pokud bylo poměrně hodně neplatných hlasů, tak to samozřejmě asi bude namítáno jako 
důvod neplatnosti, ale je těžké předvídat, jak to soud posoudí. Faktem je, že voliči nenásledovali zákonné 
povinnosti, pokud svoji odpověď neoznačili křížkem a to, že jsou takové hlasy neplatné potvrdilo i 
Ministerstva vnitra. Našli jsme případ, kdy soud u jednoho individuálního hlasu shledal, že křížek nebyl 
udělaný precizně, přesto ho uznal, ale tam soud zřejmě dovodil, že snahou bylo odpověď „zakřížkovat“. 
  

2)    Další postup 
  
Pokud jde o další postup, tak to, jak rozhodl KS o přerušení řízení, bylo nestandardní. Lze očekávat, že 
občané podají další návrh k soudu, a to na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí 
v místním referendu. Důvodem bude ten, který je uveden v § 58 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu: že došlo k takovému porušení ustanovení tohoto zákona, které mohlo ovlivnit jeho 
výsledek. 
  
Návrh se musí podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků referenda. Pokud by jej nepodali, bude se 
pokračovat v soudem přerušeném řízení 54 A 27/2020. 
  
Můžou nastat různé situace: 
  

1)    Soud shledá, že referendum proběhlo v souladu se zákonem a že hlasování bylo v pořádku, 
stejně tak sečtení hlasů. 

Podle § 7 písm. h) je konání referenda vyloučeno jen tehdy, jestliže od platného rozhodnutí v místním 
referendu uběhlo méně než 24 měsíců. To by platilo ve vztahu k oběma otázkám. Pokud by ale Město 
nebo přípravným výbor rozhodnutí soudu napadlo u Nejvyššího správního soudu, původní řízení 54 A 
27/2020 zůstane přerušené a soud vyčká, až jak dopadne kasační stížnost.  

  
Pokud by řízení 54 A 27/2020 pokračovalo, soud řízení nejspíše zastaví, protože je dána uvedená 
překážka konání referenda. I v tomto případě se ještě přípravný výbor může obrátit na Nejvyšší správní 
soud.  

  
2)    Soud shledá, že referendum bylo nezákonné z hlediska formulace otázek nebo z jiných 
důvodů 

  
Soud by pak měl výsledek obecního referenda zrušit. Zde ale bude opět ještě záviset na tom, jestli 
rozhodnutí bude napadeno u Nejvyššího správního soudu.  
  



Pokud by kasační stížnost podána nebyla (pokud ano, tak až po rozhodnutí NSS) bude ve věci 54 A 
27/2020 (návrh na vyhlášení referenda dle návrhu přípravného výboru) soud rozhodovat, zda se mělo 
nebo nemělo konat referendum přípravného výboru. 
  
Pokud řekne, že se konat mělo, měl by je taky vyhlásit. Je otázka, jak dopadne, pokud se bude konat 
samostatně bez napojení na volby. 
  
 
Doporučení: 
Soud má na rozhodnutí krátkou lhůtu, podle § 91a odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní je 
to jen 30 dnů, rozhoduje se pouhým usnesením, jednání se nenařizuje. Podle § 93opět usnesení nabývá 
právní moci vyvěšením na úřední desce. 
  
Pokud jde o územní plán, vzhledem k velmi krátkým lhůtám doporučujeme počkat na rozhodnutí soudu 
oněch +-30 dní a pak bychom se domluvili, jak postupovat dál podle výsledku.  
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