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Krajský soud v Praze 

Nám. Kinských 5 

150 75 Praha 5 

V Brně dne 22. 10. 2020 

sp. zn. 55 A 116/2020  

Navrhovatel: Milan Tomek, bytem Seifertova 1143, Řevnice zastoupený 

advokátem Mgr. Pavlem Duškou, se sídlem Václavská 316, 

Praha 

 

Odpůrce: město Řevnice se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 

252 30 Řevnice 

Právní zástupce:  David Zahumenský, advokát se sídlem AK třída Kpt. Jaroše 

1922/3, 602 00 Brno, ev. ČAK 14661 

Vyjádření k návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí 

přijatého v místním referendu a návrhu na vyslovení 

neplatnosti hlasování v místním referendu konaném 2. a 3. 

října v Řevnicích 

 

Elektronicky 

Přílohy: 

- Plná moc 

- Dále dle textu 
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I. 

Úvod 

[1] Dne 16. 10. 2020 bylo Odpůrci soudem doručeno podání Navrhovatele ze dne 13. 

10. 2020 s tím, aby se k němu ve lhůtě 1 týdne vyjádřil. Toto vyjádření Odpůrce nyní činí.  

 

II. 

Vyjádření ke skutkovému stavu 

[2] Odpůrce potvrzuje, že probíhá proces pořízení nového Územního plánu města 

Řevnice (dále jen „Územní plán“). Tento je aktuálně ve fázi po prvním veřejném 

projednání a jsou vyhodnocovány a zapracovávány námitky, připomínky a stanoviska 

dotčených orgánů.  

[3] Odpůrce zdůrazňuje, že o návrhu nového územního plánu probíhala dlouhá veřejná 

diskuse a návrh byl zpracován ve spolupráci s odborníkem. Po veřejném projednání bylo 

Výborem pro územní plán navrženo přepracování regulace pro lokalitu bývalé Eurovie 

v návrhu Územního plánu a prostřednictvím určeného zastupitele byl pořizovateli tento 

návrh předán. Upravená regulace měla být projednána v opakovaném veřejném 

projednání. Z iniciativy Odpůrce, resp. výboru pro územní plán, proběhla taktéž 

participativní setkání.  

[4] V Řevnicích, stejně jako v mnoha jiných městech a obcích, existuje skupina 

obyvatel, která aktivně proti nové zástavbě v lokalitě Za nádražím (bývalá Eurovia) 

vystupuje. Již před dvěma lety proběhla například petiční akce „Petice proti masivní 

výstavbě v Řevnicích Na Vrážce a Eurovia“. Brzy poté proběhly komunální volby, kde se 

územní plán stal ústředním tématem. Volební sdružení prosazující stanovisko petentů v 

nich získalo 5 zastupitelů, všechny ostatní strany a volební sdružení podporující 

transformaci území na smíšenou obytnou zónu uspěly u voličů s dvojnásobným počtem 

zastupitelů.  

[5] Vzniklá koalice napnula po volbách všechny síly, aby se stanoviska obou názorových 

proudů sblížila na oboustranně přijatelném konsensu. Byl ustanoven výbor zastupitelstva 

pro územní plán s rovnoměrným zastoupením členů koalice i opozice i zástupcem petentů. 

Proběhlo několik veřejných debat s občany. Během takřka dvou let práce výbor společně 

dospěl k mnoha kompromisům. V únoru tohoto roku již v rámci výboru vznikla shoda na 

hlavních parametrech regulativů všech lokalit, včetně území Za nádražím. Výsledkem 

těchto intenzivních jednání je i výrazně většinová shoda mezi zastupiteli, bez ohledu na 

to zda koaličními či opozičními.  

[6] Prodiskutované a kompromisní regulativy byly předány architektům k zapracování 

do upraveného návrhu nového územního plánu. Přesto, že byly reflektovány hlavní obavy 

i požadavky organizátorů petice, přišli jejich zástupci takřka po půl roce s jinými, částečně 

nerealistickými požadavky a s návrhem referenda. Jejich akceptování v území Za 
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nádražím by přijetí nového územního plánu vrátilo o několik let nazpět. Požadavky v území 

Na Vrážce jsou zapracované.  

[7] Odpůrce se obává, že celá situace okolo územního plánu povede v důsledku 

k zahození mnohaleté práce na návrhu územního plánu k zakonzervování současného 

neutěšeného průmyslového vzhledu této pro město tak důležité lokality. 

[8] Územní plán je v tuto chvíli ve fázi, kdy je připraveno vypořádání námitek a 

připomínek (takřka dva roky na tom spolupracoval zmíněný výbor zastupitelstva pro 

územní plán a napříč zastupitelstvem vznikla většinová shoda) a v září 2020 měl být 

veřejně představen upravený návrh Územního plánu (návrh měl být uveřejněn v půlce 

prázdnin). V této situaci pokusu o sebrání podpisů k vyhlášení referenda se Odpůrce 

rozhodl odsunout uveřejnění návrhu a jeho veřejné projednání až po proběhlém 

referendu. 

[9] Na základě těchto informací a důkazů Odpůrce zdůrazňuje, že stávající podoba 

návrhu Územního plánu není žádným výsledkem libovůle nebo nekvalitní práce Odpůrce 

či zpracovatele návrhu Územního plánu, ale jde o výsledek kompromisu, který již prošel 

prvním veřejným projednáním, a to i s dotčenými orgány. 

[10] Odpůrce zdůrazňuje, že konání referenda z návrhu přípravného výboru nijak 

nebránil. Navrhovatel měl dostatečný prostor například v místním zpravodaji, referendum 

bylo inzerováno také na vývěsných plochách města formou plakátů dodaných přípravným 

výborem, informace o referendu zpracovaná přípravným výborem šla také bezplatně 

městským mobilním rozhlasem (aplikace sms). 

[11] Odpůrce dále potvrzuje, že Navrhovatel předložil návrh na konání místního 

referenda. Tento návrh v souladu se zákonem č. 22/20004 Sb., o místním referendu (dále 

jen „zákon o místním referendu“) byl posouzen Městským úřadem města Řevnice (dále 

jen „Městský úřad“) ve smyslu § 12 zákona o místním referendu.  

[12] Po provedeném posouzení, na základě kterého bylo Navrhovateli sděleno, že návrh 

nemá vady a splňuje předepsané náležitosti, bylo zjištěno, že jsou pod návrhem uvedeny 

podpisy občanů, kteří na základě svého čestného prohlášení referendum nepodepsali. 

V návrhu tedy byly uvedeny nepravdivé údaje. Přes tyto nedostatky byl počet podpisů 

dostatečný.  

[13] Městský úřad neshledal jiné formální nedostatky návrhu a předal návrh 

zastupitelstvu Odpůrce. 

[14] Odpůrce podle § 13 zákona o místním referendu přezkoumal otázky, o kterých se 

mělo referendum konat. K tomu si nechal vypracovat dva právní posudky advokátních 

kanceláří. Na základě těchto právních posudků dospěl k závěru, že o otázkách 

formulovaných tak, jak to učinil Navrhovatel, nelze místní referendum konat. 

[15] Protože byl Odpůrce plně přesvědčen, že by se referendum mělo konat, je-li o ně 

mezi občany dostatečný zájem, vyhlásil referendum v souladu se zákonem o místním 
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referendu sám, ovšem o jinak (mírně odlišně) formulovaných otázkách (otázka druhá byla 

upravena kvůli její nepřesnosti a nejasnosti).  

[16] O obojím – nevyhlášení referenda podle návrhu Navrhovatele a současně o vyhlášení 

referenda z rozhodnutí Odpůrce – bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva Odpůrce č. 

13/2020 ze dne 7. 9. 2020. 

[17] Odpůrce plně chápe, že Navrhovatel nesouhlasí se zněním otázek tak, jak je schválili 

zastupitelé města Řevnice. Současně ale Odpůrce zdůrazňuje, že v důsledku dlouholeté 

práce na návrhu Územního plánu a nákladům, které již Odpůrce na přípravu vynaložil, a 

také s přihlédnutím k rizikům, která znamená značný zásah do vlastnického práva 

soukromého subjektu, nespatřuje Odpůrce zájem samosprávy dle § 2 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích v tom, že by prostě jen upravil otázky Navrhovatele, aby 

vyhovovaly požadavkům zákona o místním referendu,  současně byl zachován jejich 

smysl, a o těchto otázkách vyhlásil referendum. Odpůrce je plně přesvědčen, že by takový 

postup byl v rozporu se zájmy města Řevnice a jeho obyvatel. Zájmem města je v této 

souvislosti to, aby byl přijat územní plán, který je již připravován řadu let a postupně 

prochází stanoveným procesem dle stavebního zákona. Právě v tomto procesu město 

vyjádřilo svoje zájmy. Je také v zájmu města, aby byla přijata regulace, která nepovede 

ke sporům s vlastníky a k případným milionovým náhradám škod za změny v území. 

[18] Město naposledy zdůrazňuje, že otázky tak, jak je formulovalo ono samo 

pro obecní referendum, nezavazují zastupitele k tomu, aby jakkoli ovlivňovali 

územní plánování a aby mohli schválit jen jednu konkrétní, předem danou 

regulaci v územním plánu (u které vůbec není jisté, zda ji bude možno na konci 

procesu územního plánování schválit nebo bude nutné územní plán neschválit, 

a tím město donutit začít celý proces územního plánování od počátku se všemi 

z toho vyplývajícími riziky). 

[19] Na základě hlasování o otázce, kterou formulovalo město, jsou zastupitelé 

vázáni k tomu, aby učinili všechny nutné kroky, které budou v souladu s právním 

řádem, aby byla přijata taková a taková regulace, nikoli ke schválení konkrétní 

podoby územního plánu, kterou nemohou zákonně ovlivnit. 

[20] Naproti tomu podle otázky předložené přípravným výborem by byli 

zastupitelé nuceni schválit (a je otázka, zda by vůbec mohli případně územní 

plán neschválit) územní plán v předem dané podobě. Návrh územního plánu 

přitom musí projít složitým procesem a jeho podoba nemůže být určena předem 

a ještě čistě z vůle zastupitelů. To je onen kámen úrazu. Město proto považuje 

za nezbytné, aby soud řekl, že referendum o územním plánování možné je, ale 

nemůže nutit zastupitele ke schválení konkrétní podoby návrhu územního plánu, 

ale jen k učinění všech kroků, které jsou k přijetí takového územního plánu 

možné a souladné se zákonem. 

[21] Odpůrce zdůrazňuje, že Navrhovatel měl možnost otázky formulovat tak, aby 

o nich bylo možno konat referendum, pokud chtěl, aby bylo referendum 
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vyhlášeno. Jestliže se mu to nezdařilo, není vina na straně Odpůrce. Odpůrce 

formuloval svoje otázky po konzultaci s advokátními kancelářemi a jejich finální 

znění následně taktéž konzultoval.  

[22] Referendum se konalo spolu s volbami do krajských zastupitelstev ve dnech 2. a 3. 

října 2020. 

[23] Místní referendum o obou otázkách bylo platné, nicméně jen o druhé otázce je také 

výsledek hlasování v místním referendu pro Odpůrce závazný. 

[24] Výsledek je popsán v zápisu místní komise, který ostatně dodal soudu také 

Navrhovatel. 

[25] Odpůrce poukazuje na to, že Navrhovatel podal návrh na vyhlášení místního 

referenda, který je zdejším soudem projednáván pod sp. zn. 54 A 27/2020. O tomto 

návrhu nebylo dosud rozhodnuto, věc je přerušena. 

 

Důkazy: 

- Článek z místního zpravodaje Ruch: „Bude první řevnické referendum?“, červenec 

2020 

- Článek z místního zpravodaje Ruch: „Participační setkání nad Eurovií“, 

červenec/srpen 2019 

- Plakát organizátorů místního referenda umisťovaný na informačních plochách města 

Řevnice 

- Čestná prohlášení k nepravým podpisům na podpisových arších k návrhu 

přípravného výboru 

III.  

Vyjádření se k právnímu stavu – rozpor otázek s § 6 zákona o místním 

referendu 

[26] Odpůrce si plně uvědomuje, že je judikatura k místním referendům o územních 

plánech komplikovaná. Proto si nechal zpracovat dva právní posudky, aby postupoval co 

nejlépe v souladu s požadavky právních předpisů. 

[27] Na základě jedné z těchto právních analýz se Odpůrce domnívá, že o otázkách, které 

Navrhovatel k rozhodnutí v místním referendu předložil, není vůbec možné v místním 

referendu hlasovat.  

[28] Ústavní soud v nálezu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. I. ÚS 101/05 (dále jen „Nález“) 

dospěl k závěru, že schvalování územně plánovací dokumentace je v podstatě 

rozhodováním zastupitelstva obce podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (dále jen „zákon o obcích“) v kombinaci s § 6 odst. 5 písm. a) až c) zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) v samostatné působnosti o 

záležitostech spojených s působností přenesenou, neboť územně plánovací dokumentace 
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je pořizována v přenesené působnosti obce a v samostatné působnosti obce je „jen“ 

schvalována. Účelem místního referenda je pak podle Ústavního soudu umožnit občanům 

přímou správu věcí veřejných náležejících do samostatné působnosti obce.  

[29] V přenesené působnosti se připravuje návrh územního plánu a samo zastupitelstvo 

má jen limitované možnosti, jak do jeho obsahu zasáhnout. Nesmí např. měnit návrh 

samo nebo prostřednictvím přímých pokynů, které by dávalo pořizovateli. Současně 

nemůže nijak ovlivnit stanoviska dotčených orgánů. Obec má možnost komunikovat 

s pořizovatelem prostřednictvím určeného zastupitele nebo může podávat námitky a 

připomínky k samotnému návrhu, které mohou anebo nemusí být do návrhu zapracovány. 

Zastupitelé mohou pouze výsledný návrh, který prošel společným jednáním a veřejným 

projednáním schválit nebo neschválit, nesmí jej nijak měnit a zasahovat do něj. 

[30] Odpůrce se proto domnívá, že otázky navržené Navrhovatelem pro hlasování 

v místním referendu jsou v rozporu s § 6 zákona o místním referendu. 

[31] Podle stavebního zákona patří v procesu územního plánování do samostatné 

působnosti zastupitelstva: 

a. rozhodnutí zastupitelstva města Řevnice o pořízení nebo změně územního 

plánu města Řevnice podle § 44 stavebního zákona; 

b. schválení zadání územního plánu zastupitelstvem města Řevnice podle § 47 

odst. 5 stavebního zákona; 

c. schválení nejvýhodnější varianty zastupitelstvem města Řevnice podle § 51 

odst. 3 stavebního zákona, přičemž zastupitelstvo města Řevnice je při 

schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení 

rozporů; 

d. schvalování pokynů pro pořízení nového návrhu územního plánu dle § 51 

odst. 3 a § 53 odst. 3 stavebního zákona; 

e. vydání územního plánu rozhodnutím zastupitelstva města Řevnice podle § 

54 odst. 2 stavebního zákona, nebo vrácení předloženého návrhu územního 

plánu pořizovateli se svými pokyny k úpravě a k novému projednání anebo 

zamítnutí návrhu územního plánu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona. 

[32] Vše ostatní v rámci procesu pořízení nového územního plánu města Řevnice však 

spadá do přenesené působnosti pořizovatele, tedy městského úřadu Černošice (dále jen 

„pořizovatel“), přičemž z ustanovení § 44 až 55c stavebního zákona je zřejmé, že je to 

pořizovatel, kdo určuje konkrétní podobu návrhu územního plánu, a tudíž i výsledného 

znění územního plánu města Řevnice. Ačkoli si tedy město nechává zpracovat návrh 

územního plánu od externího architekta – zpracovatele, nemůže přímo v samostatné 

působnosti ovlivnit výslednou podobu návrhu územního plánu, neboť jde o činnost 

pořizovatele v přenesené působnosti.  

[33] Zastupitelstvo města Řevnice je postaveno vždy před „hotovou věc“ a může leda 

schválit nebo neschválit předloženou podobu návrhu územního plánu, avšak nemůže 
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samo rozhodnout o věcném řešení byť části území, a to ani v případě, že vrátí pořizovateli 

návrh územního plánu k přepracování dle konkrétních pokynů zastupitelstva, neboť to 

bude opět pořizovatel, kdo v souladu s těmito pokyny přepracuje návrh územního plánu 

(rozhodně neplatí, že by byl pořizovatel vázán změnit návrh územního plánu doslova dle 

pokynů zastupitelstva) a předloží upravený návrh zastupitelstvu ke schválení. 

[34] Výše uvedené potvrzuje jak judikatura (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 31. 10. 2012, č.j. Ars 4/2012-47), tak i odborná literatura: „Zatímco pořizování 

územního plánu, zejména pak řízení o vydání územního plánu, náleží z převážné části do 

pravomoci obecního úřadu v přenesené působnosti, vydání územního plánu náleží do 

pravomoci zastupitelstva obce v samostatné působnosti. Podstata tohoto rozdělení 

pravomoci spočívá v tom, že nejprve obecní úřad v rámci státní správy a v poměrně 

složitém a zdlouhavém procesu pro obec připraví a projedná návrh územního plánu. A na 

závěr tohoto procesu zastupitelstvo obce v rámci samosprávy rozhoduje o tom, zda 

připravený a projednaný návrh schválí, či zda jej naopak (zcela) zamítne, popřípadě vrátí 

obecnímu úřadu s pokyny k úpravě a novému projednání…“. 

[35] V případě, že by rozhodnutí v místním referendu bylo platné a závazné dle § 48 

ZMR, by přípravným výborem navrženými otázkami bylo zastupitelstvo města Řevnice 

zavázáno ke schválení nového územního plánu v konkrétním znění odpovídajícímu 

navrženým otázkám, ačkoli zastupitelstvo města Řevnice nemůže konkrétní znění Návrhu 

ÚP v rámci samostatné působnosti ovlivnit, protože z výše podaného procesu pořízení 

nového územního plánu města Řevnice vyplývá, že je to pořizovatel – městský úřad 

Černošice – kdo v přenesené působnosti poté, co jsou ke konkrétnímu návrhu Územního 

plánu zjištěny a posouzeny všechny podstatné okolnosti, předkládá návrh Územního plánu 

zastupitelstvu města Řevnice ke schválení. Zastupitelstvo města Řevnice již nemůže 

návrh Územního plánu samo svým usnesením změnit, např. změnit přípustné využití 

území konkrétním způsobem, neboť by tím obcházelo výše uvedený proces pořízení 

územního plánu. 

[36] Odpůrce proto nemohl vyhlásit referendum o předložených otázkách tak, jak byly 

formulovány.  

 

 

 

 

IV.  

Vyjádření se k právnímu stavu – rozpor otázek s § 7 písm. d) zákona o 

místním referendu 

[37] Jak již Odpůrce uvedl, plně si uvědomuje, že ze současného stavu judikatury 

vyplývá, že o územním plánu obecně referendum konat lze. Pokud by soud dospěl 
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k názoru, že § 6 zákona o místním referendu nevylučuje konání referenda o položených 

otázkách, tj. by podle názoru soudu mohl Odpůrce v samostatné působnosti ovlivnit 

výslednou podobu návrhu územního plánu, Odpůrce se nad rámec argumentace uvedené 

v předchozím bodě III. domnívá, že je zde dán zásadní rozpor položených otázek s § 7 

písm. d) zákona o místním referendu. 

[38] Odpůrci je samozřejmě známo, že v místním referendu podle výše uvedeného 

Nálezu se rozhodovalo o těchto otázkách: 

 „a) Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Vysoký Újezd neschválilo nový návrh 

územního plánu, podle kterého by se zvýšil počet stávajících rodinných domů v obci 

o dalších cca 800 a z vesnice by se tak stalo maloměsto se všemi z toho plynoucími 

důsledky? 

 

b) Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Vysoký Újezd schválilo nový návrh 

územního plánu obce, kde v závazné části bude stanoveno, že budoucí investor 

výstavby (domy, golfový areál) uhradí náklady spojené se stavbou vodovodu a 

kanalizace (včetně čističky) pro stávající obec a tyto sítě budou vybudovány v 1. 

etapě - před zahájením stavby rodinných domů a golfového areálu?“ 

[39] Přes podle Odpůrce nevhodnou formulaci otázek (nevhodnost formulace vysvětlil 

Odpůrce v předchozí části vyjádření) Ústavní soud dovodil obecnou možnost konat místní 

referendum i o otázkách spojených s územním plánováním, aniž by se současně vyjádřil 

k nutnosti formulovat otázky tak, aby samosprávy přímo nezavazovaly k nezákonným 

zásahům do procesu územního plánování, resp. k neschválení žádného územního plánu, 

nebylo-li by možné podle výsledku místního referenda územní plán vydat. To Odpůrce 

považuje za velkou slabinu Nálezu, která dosud nebyla pozdější judikaturou vyřešena. 

Judikatura se v podstatě zaměřovala jen na to, zda lze nebo nelze konat místní 

referendum obecně o územním plánu, což Odpůrce nerozporuje. 

[40] V závěru zmíněného Nálezu Ústavní soud jasně deklaroval, že je třeba, aby 

se obecné soudy zabývaly otázkou, zda znění otázek není v rozporu s § 7 písm. 

d): „Krajský soud pak v dalším řízení znovu posoudí, zda otázky, které měly být 

v místním referendu položeny, nejsou v rozporu s ust. § 7 písm. d) zákona o 

místním referendu.“ 

[41] V tom spatřuje Odpůrce základ svého přístupu k nevyhlášení referenda přípravného 

výboru.  

[42] Odpůrce se domnívá, že místní referendum o otázkách položených právě 

způsobem, jako to učinil přípravný výbor, je v rozporu s tímto ustanovením, a 

proto referendum takto nevyhlásil.  

[43] Nejdříve je třeba si říci, v jakém postavení vystupuje Město v územním plánování. 

Ačkoli schvaluje a vydává územní plán v samostatné působnosti, není Odpůrce ve stejném 

postavení jako např. tehdy, když taktéž v samostatné působnosti prodává nebo kupuje 

majetek nebo uzavírá smlouvu o služebnosti. Během územního plánování vystupuje Město 
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jako orgán veřejné správy a ze svého mocenského (veřejnoprávního) působení vydává 

opatření obecné povahy jako mocenský akt, kterým upravuje práva a povinnosti. Byť tedy 

jde o rozhodování v samostatné působnosti, výsledkem je mocenský akt a jde o 

veřejnoprávní mocenské působení Odpůrce. 

[44] Opatření obecné povahy je akt na pomezí právního předpisu a správního aktu. Proto 

se Odpůrce domnívá, že je přiléhavá např. tato judikatura Nejvyššího správního soudu 

(dále jen „NSS“) týkající se referend v oblasti obecně závazných vyhlášek, pokud jde o 

prostor k formulaci otázky:  

[45] „Obecně závazná vyhláška je jedním ze základních regulačních nástrojů věcí v 

samostatné působnosti obce. Pokud by bylo ustanovení § 7 písm. g) zákona o místním 

referendu vykládáno tak, že nelze konat místní referendum v záležitostech, které mohou 

být regulovány obecně závaznou vyhláškou, ztratila by právní úprava místního referenda 

podstatnou část svého smyslu. Obsoletním by se tak stal např. i § 7 písm. a) zákona o 

místním referendu, podle kterého místní referendum nelze konat o místních poplatcích. 

Místní poplatky jsou totiž stanovovány vždy obecně závaznou vyhláškou (srov. § 14 odst. 

2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Namístě 

je proto závěr, že § 7 písm. g) zákona o místním referendu zabraňuje pouze konání 

místního referenda, které by přímo nahrazovalo zastupitelstvo v jeho činnosti 

přijímání, změn a rušení obecně závazných vyhlášek. Jen taková formulace otázky, 

která by obsahovala znění obecně závazné vyhlášky, nebo měnila či rušila vyhlášku již 

existující, je ve smyslu § 7 písm. g) zákona o místním referendu nepřípustná.“ (Rozsudek 

NSS č. j. Ars 3/2014 – 41 ze dne 2. 10. 2014).  

[46] Obdobný názor vyslovil NSS i v jiném případě: 

„Ustanovení § 7 písm. g) zákona o místním referendu Nejvyšší správní soud vnímá jako 

snahu o nalezení rovnováhy vyvažující výhody a nevýhody místního referenda. Jak již 

bylo řečeno výše, hlavní výhodou a současně základní myšlenkou místního referenda je 

možnost občanů obce, jakožto personálního substrátu místní samosprávy, přímo se 

vyjádřit ke konkrétní otázce. Nejvyšší správní soud k tomu již v minulosti poznamenal, že 

"[m]ístní referendum je tedy institutem umožňujícím svobodný a přímý projev vůle lokální 

komunity a posílení účasti občanů v komunální politice" (citovaný rozsudek Nejvyššího 

správního soudu čj. Ars 2/2012-43, bod 30). Nevýhodou je naproti tomu mimo jiné 

nedostatek právních a především legislativně-technických znalostí a schopností občanů. 

Takové schopnosti jsou bezpochyby zapotřebí i při tvorbě obecně závazných vyhlášek, 

které mohou regulovat řadu oblastí života v obci (viz § 10 zákona obecním zřízení), nadto 

obec k jejich vydání nepotřebuje speciální zákonné zmocnění (nález Ústavního soudu ze 

dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06, N 218/47 SbNU 871, č. 20/2008 Sb., viz zejm. 

body 23 až 26)… vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud vykládá § 7 písm. g) zákona o 

místním referendu tak, že činí nepřípustným referendum o obecně závazné vyhlášce 

přípravným výborem přímo formulované v "paragrafovém" znění právního předpisu. 

Přetavení politického rozhodnutí občanů v referendu do formy závazného právního 

předpisu je totiž, jak bylo předestřeno v předchozím odstavci, specifickou a odbornou 
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činností. Přenechat tuto činnost přípravnému výboru by mohlo být nerozumné, neboť 

takové znalosti členové přípravného výboru nemusí mít a v praxi povětšinou nemají. 

Podobně i změna nebo zrušení vyhlášky, o čemž se dané ustanovení zmiňuje, vyžaduje 

odbornou znalost týkající se např. intertemporálních ustanovení. Mohlo by tak docházet k 

formulaci vyhlášky způsobem, který by odporoval zákonu, popřípadě byl nesrozumitelný 

či nelogický. Místní referendum je tak přípustné o otázce, která formuluje konkrétní věcný 

dotaz. Naopak nelze konat referendum o konkrétně formulované obecně závazné 

vyhlášce. Nejvyšší správní soud upozorňuje i na samotné znění dotčeného ustanovení, 

které zakazuje toliko referendum o "schválení" obecně závazné vyhlášky, 

nikoliv referendum, jehož výsledek bude s největší pravděpodobností nutné 

implementovat prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Nejvyšší správní soud ostatně 

ke stejnému závěru dospěl, byť dosud jen v obiter dicto, v citovaném rozsudku 

čj. Ars 3/2014-41, bod 46, a v rozsudku ze dne 3. 10. 2014, čj. Ars 6/2014-42, body 13 

a 14. Tento závěr podporují i obecnější úvahy Ústavního soudu týkající se podstaty 

místního referenda. V nálezu ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 263/09, č. 27/2012 Sb. 

ÚS, Ústavní soud uvedl, že "[p]odstata místního referenda spočívá ve formování politické 

vůle uvnitř společenství, kterou orgány obce mají teprve realizovat navenek". Výsledek 

referenda tudíž nepředstavuje schválení vyhlášky, nýbrž závazný pokyn orgánům místní 

samosprávy k činnosti, resp. k cíli, jehož má být dosaženo.“ (Podle rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 22. 10. 2014, čj. Ars 4/2014-99) 

[47] Jestliže tedy pro referenda o obecně závazných vyhláškách platí, že je není 

možno konat o konkrétním znění otázky, protože „přetavení politického 

rozhodnutí občanů v referendu do formy závazného právního předpisů je totiž, 

jak bylo předestřeno v předchozím odstavci, specifickou a odbornou činností“, 

pak totéž jednoznačně platí o vysoce odborné činnosti, jakou je územní 

plánování. Konkrétně formulované znění otázky, které by Odpůrce zavázalo k přijetí 

jediného možného řešení regulace v územním plánu bez toho, že by došlo k posouzení 

celkových dopadů dané regulace na mnoho aspektů územního rozvoje, by podle názoru 

Odpůrce, který také deklaroval vůči přípravnému výboru, mohlo vést k porušení právních 

předpisů.  

[48] Odpůrce se domnívá, že řešení regulace území bývalé Eurovie musí zohlednit 

stanoviska dotčených orgánů a dotčení vlastnických práv, neboť při nedodržení zásady 

subsidiarity a minimalizace zásahů hrozí reálné a vysoké riziko zrušení dané části 

Územního plánu soudem nebo případné riziko náhrad podle § 102 zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon. 

[49] V případě přípravného výboru jsou otázky takové, že zavazují Odpůrce 

nikoli k tomu, aby učinil v samostatné působnosti vše, co je po právu možné (což 

je samozřejmě i maximální snaha o přepracování návrhu Územního plánu 

v souladu s právními předpisy a zásadou minimalizace zásahu do vlastnických 

práv), ale k tomu, aby byla schválena konkrétní podoba Územního plánu s konkrétním 

způsobem využití ploch. To ale předjímá výsledek celého veřejnoprávního procesu 
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územního plánování, včetně stanovisek dotčených orgánů a např. rozhodnutí o 

námitkách dotčených subjektů.  

[50] Proto má Odpůrce za to, že na otázky formulované přípravným výborem dopadá 

výluka § 7 písm. d) zákona o místním referendu.  

[51] Odpůrce zdůrazňuje, že výsledek každého řízení, územního plánování zvláště, je 

odvislý od jeho průběhu – podání jednotlivých účastníků, stanovisek dotčených orgánů a 

jiných aktů dotčených správních orgánů, zjištění skutkového stavu, aplikace správního 

uvážení. Proto nelze v průběhu určitého řízení (v tomto případě po zpracování návrhu 

územního plánu) orgánům obce závazně určit obsah výsledného aktu a v podstatě tímto 

způsobem „přeskočit“ značnou část celého procesu. Takto by občané mohli např. zavázat 

obec ke změně územního plánu, která by byla v rozporu se zásadami územního rozvoje 

daného kraje, případně by nepřiměřeně zasáhla do práv dotčených vlastníků či ochrany 

přírody.  

[52] Odpůrce si neumí představit, jakými zákonnými prostředky by mohl zasáhnout do 

podoby připravovaného Územního plánu tak, aby dosáhl takové jeho podoby, která by 

odpovídala velmi konkrétním požadavkům přípravného výboru (pořizovatel není žádnými 

připomínkami nebo snad pokyny Odpůrce vázán). Kdyby tak učinil, šlo by o porušení 

procesních pravidel, v důsledku čehož by byla část územního plánu zrušena soudem. 

[53] Jedinou možností je pak návrh Územního plánu neschválit a nechat platný stávající 

územní plán. Vzhledem k tomu, že tento byl vydán v roce 1997, bude město Řevnice 

v souladu s § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon bez územního plánu 

k 1. 1. 2023, neboť stávající územní plán pozbude platnosti.  

[54] Pro podporu svého tvrzení Odpůrce poukazuje taktéž na rozhodnutí Ústavního 

soudu, které řešilo vzájemný vztah uzavřené smlouvy s investorem a místního referenda, 

jehož výsledek plnění z této smlouvy znemožňoval. Ústavní soud dospěl k názoru, že sice 

smluvní závazek, který má obec s investorem, nebrání konání místního referenda, ale 

smlouvu místní referendum nemůže zrušit. Zůstává platná, obec jen musí učinit vše proto, 

aby se ze závazků vyvázala, např. odstoupením od smlouvy nebo jinou dohodou 

s investorem: „Z rozhodování v místním referendu nevznikají či nezanikají bezprostředně 

žádné soukromoprávní vztahy, podobně jako např. z odevzdání hlasů ve volbách. … 

Výsledek referenda, spočívající v tom, že občané obce vyjadřují nesouhlas s realizací 

určitého developerského či průmyslového projektu na území obce … je nutno interpretovat 

tak, že orgány obce jsou zavázány prosazovat názor občanů těmi prostředky, které jim 

právní řád dává k dispozici. Neplatí tedy tvrzení …, že by samotným uspořádáním 

referenda s určitým výsledkem docházelo k prolomení smluvního závazku, přestože vůle 

občanů vyjádřená v referendu může např. k odstoupení od určité smlouvy nebo ke změně 

jejího obsahu směřovat.“ (Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 263/09).  

[55] Není tedy zcela zřejmé, proč v případě referend o územních plánech mohou 

být obce zavázány k tomu, aby konkrétním způsobem vykonávaly veřejnou 

správu (mocensky rozhodovaly), když v případě soukromoprávních závazků 
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vede výsledek referenda jen k povinnosti obce učinit vše proto, aby se ze 

smluvního závazku vyvázala, bude-li to možné. Obdobné pravidlo by mělo platit 

pro územní plán – samospráva by měla být zavázána nikoli k tomu, aby měl její 

územní plán konkrétní podobu, ale k tomu, aby učinila vše pro to, aby takového 

územního plánu v souladu s právními předpisy a judikaturou dosáhla. 

[56] Odpůrce také poukazuje na judikaturu NSS, konkrétně na rozhodování v případu 

Územního plánu obce Tlustice. Místní referendum v tomto případě mělo zabránit výstavbě 

krematoria pro domácí zvířata. Návrh na zrušení změny č. 2, která vyloučila realizaci 

investorského záměru, investor opřel zejména o tvrzení, že jeho práva byla zkrácena 

neprovedením oznámeného veřejného projednání návrhu a následně i zamítnutím jeho 

písemně podaných námitek. Motivací změny č. 2 bylo podle investora zabránit jeho 

záměru na využití svého pozemku, což bylo vyvoláno právě výsledkem referenda 

zaměřeného proti výstavbě provozovny krematoria pro zvířata ze zájmových chovů.  

[57] V rozsudku NSS v této věci se mj. uvádí:  

„Pro posouzení zákonnosti změny č. 2 považoval krajský soud za důležité, že odpůrkyně 

takto realizovala výsledek místního referenda, které nebylo nikým zpochybněno. V 

podstatě tak tvrdí, že výsledek referenda je dostatečným a legálním důvodem pro přijetí 

změny územního plánu v daném znění… 

Podle § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, je rozhodnutí v místním referendu pro zastupitelstvo obce a 

jeho orgány závazné. I zde však lze poukázat na zmíněný rozsudek č. j. Ars 1/2012-26, 

podle něhož výsledek místního referenda nemůže nahradit posouzení určitého záměru v 

režimu podle zvláštních zákonů, a smyslem konání referenda proto nemůže být nahrazení 

činnosti jiných orgánů, nýbrž pouze zjištění politického názoru občanů. Krajskému soudu 

nelze proto přisvědčit v závěru, že samotná existence závazného výsledku referenda je 

dostatečným podkladem pro změnu územního plánu tak, jak byla provedena, nehledě na 

to, že změna č. 2 zaměření referenda přesahuje. Závaznost výsledku místního referenda 

pro zastupitelstvo či jiné orgány obce znamená, že jeho výsledek musí zajistit či 

prosazovat způsobem souladným s právními předpisy. 

Krajský soud dále změnu č. 2 posuzoval z hlediska proporconality, tedy vycházel z její 

obsahové přípustnosti, aniž tento svůj názor jakkoliv zdůvodnil a aniž změnu hodnotil ve 

vztahu k původnímu znění územního plánu, který ostatně ani není založen ve spise. 

Při hodnocení proporcionality řešení (tedy vztahu zájmů veřejných a zájmů soukromých) 

přijatého změnou č. 2, krajský soud vycházel ze zásad vytýčených usnesením rozšířeného 

senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120, publ. pod 

č. 1910/2009 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud zde vyslovil: [z]a předpokladu dodržení 

zásady subsidiarity a minimalizace zásahu může územním plánem (jeho změnou) dojít k 

omezením vlastníka nebo jiného nositele věcných práv k pozemkům či stavbám v území 

regulovaném tímto plánem, nepřesáhnou-li spravedlivou míru; taková omezení 

nevyžadují souhlasu dotyčného vlastníka a tento je povinen strpět je bez náhrady. ( ) 
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Shledá-li soud v přezkoumávaném územním plánu dodržení těchto zásad, není důvodem 

ke zrušení územního plánu ani to, že omezení vlastníka nebo jiného nositele věcných práv 

přesáhlo spravedlivou míru; případnou náhradu za ně nelze poskytnout v rámci procesu 

tvorby územního plánu (jeho změny)… 

Stejně tak výsledek referenda sám sobě neobstojí, neboť ten odpůrkyni 

zavazoval a opravňoval pouze k úkonům souladným se zákonem. Při posuzování 

proporcionality zásahu je nezbytné posoudit veřejný zájem na nemožnosti 

využití daného území (stěžovatelova pozemku) k účelům, jež byly změnou č. 2 

označeny za nepřípustné využití; zde je třeba hodnotit, k jakému využití bylo území 

původně určeno, jak je fakticky využíváno a zda jsou přijatelné důvody, pro které bylo 

omezení rozšířeno i na stavby změnou výslovně doplněné. Veřejný zájem je neurčitým 

právním pojmem a zpravidla se jím rozumí ochrana zájmů prospívajících širšímu okruhu 

občanů, zájmů obce, vyššího územního celku, státu. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 

dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012-161 (publ. pod č. 2879/2013 Sb. NSS), ve vztahu k 

ochraně přírody a krajiny uvedl, že veřejný zájem musí být výslovně formulován ve vztahu 

ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého 

či kolektivního. 

Ve vztahu k výstavbě jej nelze vykládat omezeně, např. tak, že je dán pouze u veřejně 

prospěšných staveb podléhajících zákonu č. 209/2011 Sb. Je ale otázkou krajským 

soudem výslovně neřešenou, zda lze za veřejný zájem označit výsledek referenda, v němž 

občané vyjádřili svůj nesouhlas s umístěním provozovny, jejíž existence je v obecné 

rovině legální a možná i potřebná, neboť i s ostatky zvířat je třeba nějakým způsobem 

nakládat. Změna č. 2 okruh nežádoucích staveb rozšířila na krematoria a pohřbívání zvířat 

ze zájmových chovů včetně jejich kremace, přičemž, byť stěžovatel ve svém návrhu 

rovněž zdůraznil kategorii krematoria, fakticky ve vztahu k nim svou věcnou argumentaci 

nevedl. Podobná zařízení v zemi běžně existují a otázka emisí spojených s jejich provozem 

je pak otázkou souladu provozu s právními předpisy, tedy ve vztahu ke změně č. 2 je 

otázkou spadající do části omezující využití území ke stavbám přesahujícím zákonné 

limity. Na motivaci konání i výsledku referenda lze usuzovat z jemu předcházející petice 

občanů odrážející jejich etický postoj k zařízením provádějícím kremaci malých zvířat a 

nedůvěru k proklamovanému účelu kremace pouze malých zvířat. Pokud by podkladem 

veřejného zájmu byl negativní postoj k určitým stavbám, pak by zřejmě nikde nebylo 

možno umístit zařízení likvidující odpady, produkující energie, zajišťující dopravu, vězení, 

psychiatrické léčebny apod. K tomu lze poukázat např. na rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011-127 (publ. pod č. 2497 Sb. NSS), jehož 

předmětem byla přípustnost omezení výstavby větrných elektráren v zásadách územního 

rozvoje. Zde tento soud vyslovil, že [v] moderních západních společnostech dochází k 

dynamickému střetu a zároveň souhře dvou v zásadě protichůdných tendencí. Na jedné 

straně autonomie jedince projevující se v jeho svobodné vůli a v tom, že má sféru 

základních práv, kterou jiní jedinci či stát zásadně nemají právo narušit, a na straně druhé 

rozhodováním většiny, projevujícím se v tom, že v jisté míře může být autonomie 

jednotlivce potlačena v důsledku rozhodnutí většiny zasahující do jeho právní sféry. 
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Všechny nástroje právní regulace, od ústavních pravidel přes zákony, podzákonné právní 

předpisy, hybridní akty typu opatření obecné povahy až po rozhodnutí či jiné individuální 

akty aplikace práva, v sobě tento střet svobody jednotlivce a demokraticky vyjádřené vůle 

většiny implicitně obsahují. Právě proto je jedním ze základních ústavních požadavků na 

právní regulaci to, aby byla prováděna podle zásad subsidiarity a minimalizace zásahu do 

právní sféry jednotlivce, tedy tak, aby omezení svobody jednotlivce rozhodnutími většiny 

byla pokud možno zdrženlivá a založená na vážných a racionálních důvodech, a pokud již 

je k nim přikročeno, aby byla provedena tím nejšetrnějším rozumně dosažitelným 

způsobem. Znemožnění určitého legálního typu ekonomické či stavební aktivity za 

srovnatelných podmínek jinde na území České republiky běžně provozované soud označil 

za vybočení z mezí daných požadavkem subsidiarity a minimalizace zásahu do práv 

jednotlivců. Z podobných hledisek vycházel tento soud i v rozsudku ze dne 24. 11. 2011, 

č. j. 7 Ao 4/2011-126, řešícím střet veřejného a soukromého zájmu ve vztahu k provozu 

spalovny nebezpečných odpadů.“ (Rozsudek NSS č. j. 2 As 212/2015-27 ze dne 12. 1. 

2016).  

[58] Odpůrce v této souvislosti poukazuje na právní názor advokátní kanceláře KVB 

zveřejněný v časopisu Deník veřejné správy: „Lze tedy shrnout, že obec je oprávněna 

prosazovat své zájmy, a to zejména tehdy, jsou-li vyjádřeny závazným výsledkem 

místního referenda; musí tak ovšem činit způsobem zákonem stanoveným. Samotný 

výsledek místního referenda není způsobilým prostředkem, kterým je vyjádřen 

veřejný zájem na (ne)prosazování určitého záměru v území. Výsledky místního 

referenda nemohou nahradit posouzení určitého záměru procesem a postupy, 

který stanoví zvláštní zákony, a nelze jím nahradit výsledek činnosti jiných 

orgánů.“1 

[59] Odpůrce shrnuje svoji argumentaci tak, že plně chápe význam konání 

referend o územním rozvoji a směřování obcí. Proti tomu nelze vůbec nic namítat 

a mnohdy jde o poslední možnost občanů, jak směřovat rozvoj obce, jsou-li 

představy občanů a politiků v příkrém rozporu. Odpůrce ale zdůrazňuje, že je 

nutné, aby referendum nezasahovalo do procesu územního plánování, neboť jde 

o vrchnostenské rozhodování s mnoha dopady mj. do vlastnických práv. Územní 

plánování je rovněž spojeno s odpovědností obce vůči dotčeným vlastníkům 

(např. náhrady za zásahy do vlastnických práv). Porušení procesních pravidel 

může vést ke zrušení územního plánu soudem a tím k dalším problémům. Je 

proto zcela na místě, aby se v oblasti územního plánování referenda konala, ale 

musí zavazovat obec jen k výsledku, který je uskutečnitelný bez porušení 

právních norem. Odpůrce proto žádá soud, aby přesně o tomto problému 

rozhodl: zachoval možnost konání referenda, ale současně uchránil mocenské 

rozhodování v procesu územního plánování a práva dotčených osob v tomto 

procesu. 

 
1 Marie Čeperová, Ludvík Matoušek: Místní referendum nemůže nahradit rozhodování správních orgánů v souladu 
se zákonem. Deník veřejné správy, 2. 6. 2016, Dostupné z http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6715928 
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V.  

Vyjádření se k právnímu stavu – rozpor otázek s § 7 písm. e) zákona o 

místním referendu 

[60] Odpůrce znovu zdůrazňuje, že je mu plně znám Nález Ústavního soudu. Přesto se 

domnívá, že by bylo na místě, kdyby soudy dosavadní judikaturu přehodnotily, neboť 

Nález byl vydaný v době, kdy pro územní plánování platila právní úprava obsažená v dnes 

neplatném zákoně č. 50/1976 Sb., stavební zákon. 

[61]  Poté, co proces územního plánování řeší jednak stavební zákon a jednak jako 

obecný předpis zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a územní plány mají formu opatření 

obecné povahy, domnívá se Odpůrce, že by se na konání místního referenda o otázkách 

územního plánování měla vztahovat také výluka § 7 písm. e).  

[62] Jestliže dnes plně platí, že v oblasti územního plánování rozhodují obce sice 

v samostatné působnosti, ale jako správní orgán o právech nebo povinnostech fyzických 

nebo právnických osob v přísně formalizovaném správním řízení upraveném jak 

stavebním zákonem, tak správním řádem, nemělo by být možné o podobě územního 

plánu rozhodovat v místním referendu. Oproti právnímu stavu z doby přijetí zákona o 

místním referendu a z doby vydání Nálezu se totiž zformalizovaly další postupy, které se 

týkají samostatné působnosti obcí.  

[63] Odpůrce se domnívá, že je samozřejmě plně v možnostech místního referenda jeho 

konání o otázkách územního rozvoje obce a občané mají mít právo se k těmto problémům 

vyjádřit. Toto vyjádření by ale mělo být obecnější a nikoli směřovat ke zcela 

konkrétně formulovaným podmínkám funkčního využití ploch v územním plánu.  

[64] Je proto podle názoru Odpůrce značným problémem, jestliže výsledek místního 

referenda zasahuje přímo do samotného zvláštního správního procesu a přímo jej 

ovlivňuje, včetně nemožnosti vést tento proces řádně podle platných zákonů a v souladu 

s principy stanovenými pro přezkum územních plánů (např. z hlediska minimalizace 

zásahů do vlastnického práva). 

[65] Odpůrce proto žádá soud, aby hodnotil také tuto otázku a vyjádřil se 

k rozporu konání místního referenda o otázkách položených přípravným 

výborem s § 7 písm. e) zákona o místním referendu. 

 

VI. Kolize referend 

[66] Odpůrce souhlasí s právním výkladem Navrhovatele, pokud jde o nemožnost vyhlásit 

referendum obecní, má-li být vyhlášeno referendum podle návrhu přípravného výboru. 

Odpůrce ale trvá na výše uvedené argumentaci – referendum podle návrhu 

přípravného výboru nebylo možno vyhlásit. Proto bylo možné naopak vyhlásit 

referendum obecní. Odpůrce zdůrazňuje, jak uvedl i v úvodu svého vyjádření, že 
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s konáním referend jako nástroje přímé demokracie samozřejmě souhlasí a nemá potřebu 

konání referenda bránit, je ovšem nutné, aby se referendum konalo v souladu 

s požadavky práva. 

[67] Odpůrce podle svého názoru nevyhlásil referendum podle návrhu přípravného 

výboru v souladu se zákonem, proto se na tento případ argumentace uváděná právním 

zástupcem Navrhovatele vůbec neuplatní. 

[68] Podle názoru Odpůrce Navrhovatel tendenčně dovozuje, že kdyby Odpůrce vyhlásil 

referendum o otázkách, které by mu konvenovaly, chybný procesní postup by byl zhojen 

a už by na Navrhovatelem namítaných vadách nezáleželo. Takové úvahy považuje 

Odpůrce minimálně za irelevantní.  

 

VII. Přeformulování otázek 

[69] Odpůrce zdůrazňuje, že neměl v situaci, kdy přípravný výbor (jehož byl 

navrhovatel součástí) své otázky naformuloval chybně, vůbec povinnost 

referendum vyhlašovat. Pokud tak učinil, neměl povinnost být jakkoli vázán 

formulací otázek ze strany přípravného výboru.   

[70] Přípravný výbor sám měl možnost formulovat otázky správně, právě Frank Bold 

Society má na svém webu příklady správně formulovaných otázek dokonce dostupné 

široké veřejnosti zdarma.  

[71] Odpůrce také výše uvedl, proč nevyhlásil „obecní“ referendum o přeformulovaných 

otázkách – dle názoru Odpůrce by takový postup byl v rozporu se zájmy obce, a tudíž by 

Odpůrce jednal v rozporu s § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Odpůrce proto 

ani netvrdil, že by šlo o jakési přepracované občanské referendum, ale šlo o referendové 

otázky, které Odpůrce považoval za souladné se zájmy Města a se zákonem. 

 

VII. Neplatnost hlasování 

[72] Odpůrce na lidské úrovni rozumí tomu, že je Navrhovatel zklamaný, že výsledek 

hlasování není takový, k jakému směřovala kampaň. Je ale potřeba zohlednit, že sám 

navrhovatel jako člen přípravného výboru a autor kampaně špatně informoval 

veřejnost, když namísto křížkem byla na informačním letáku „správná“ odpověď 

označena fajfkou. Odpůrce tudíž nerozumí, proč by mělo být přičítáno toto jednání k tíži 

jemu. Ve skutečnosti by soud měl zohlednit prastarou zásadu, že nikdo by neměl 

mít možnost těžit z vlastního nepoctivého či nezákonného jednání.  

[73] Pokud by bylo možné, aby lidé nejprve „zmátli“ své spoluobčany a pak 

napadli výsledek referenda z toho důvodu, že se někdo nechal zmást, bylo by 

příliš snadné kdykoli v budoucnu konání referend zmařit. Sám navrhovatel přispěl 

k tomu, že množství hlasů bylo neplatných. Nyní se tedy této skutečnosti nemůže 

domáhat jako důvodu pro prohlášení hlasování za neplatné.  
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[74] Sám Odpůrce na svém webu již 16. 9. 2020 zveřejnil informace, jak správně 

hlasovat. (Vizte https://www.revnice.cz/cs/mesto/referendum/)  

[75] Přesto ale okrskové komise hodlaly učinit vše pro to, aby bylo sčítání hlasů 

provedeno správně. Proto se po zjištění, že zmatení občanů informační kampaní vedlo 

k nesprávnému označování hlasů, obrátila zapisovatelka okrskové komise Ing. Alice 

Bečková v den voleb (sobota před sčítáním) telefonicky na Ministerstvo vnitra, Odbor 

voleb a od Mgr. et Mgr. Tomáše Jirovce ověřila skutečnost, že křížkování je jediné 

platné označení hlasovacího lístku. Následně z tohoto odboru obdržela  dne 15. 10. 

2020 od Mgr. et Mgr. Tomáše Jirovce, vedoucího oddělení právního a metodického řízení 

voleb potvrzení , ve kterém se uvádí:  

„Vážená paní inženýrko, 

potvrzuji, že jsem za MV s Vámi záležitost telefonicky řešil a seznámil Vás s následujícím 

stanoviskem. 

V případě hlasování v místním referendu oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo 

"ne", pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. Jinou formu 

označení hlasovacího lístku než křížek u vybrané varianty zákon explicitně označuje za 

neplatný hlas. 

Dotaz novináře už bohužel nemám k dispozici, nicméně jednalo se o dotaz pana redaktora 

Ivo Horvátha z MF Dnes. Ze strany odboru voleb bylo pro tiskový odbor sděleno to, co 

uvádíme výše, tedy, že jiná úprava HL není možná, současně bylo poukázáno na 

dostatečný informační servis ze strany města Řevnice. 

S přátelským pozdravem“ 

[76] Povinnost označit hlasovací lístek právě a jen křížkem vyplývá také z § 37 odst. 2 

zákona o místním referendu: „Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo 

"ne", pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě 

hlasovacího lístku se nepřihlíží.“ 

[77] Pokud jde o způsob sčítání hlasů, postupoval Odpůrce následovně: Vzhledem k 

tomu, že obě otázky jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku a každá otázka (1. a 2.) 

byla posuzována samostatně, není možné posoudit pouze hlasovací lístky, které byly 

označeny jakožto neplatné u odpovědi č. 1. 

[78] Hlasovací lístky, které byly vyhodnoceny jako neplatné hlasy u otázky č. 1, nebyly 

komisemi nijak označovány, pouze vyčleněny, posouzeny celou komisí a poté sečteny. 

Následně byly všechny hlasovací lístky opět dány dohromady, aby mohly být počítány 

hlasy týkající se na otázky č. 2 (tj. rozděleny na odpověď ANO, odpověď NE, zdržení se 

hlasování a neplatný hlas). 

[79] Odpůrce se domnívá, že z tvrzení Navrhovatele nevyplývá, jak konkrétně by mělo 

být u sčítání hlasů pochybeno. V tomto dále odkazuje na judikaturu Nejvyššího správního 
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soudu: „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). 

[80] Odpůrce rovněž považuje otázky, o kterých se hlasovalo, za jasné a konkrétní. 

Konzultoval jejich znění s advokátními kancelářemi, aby se vyhnul pochybení. 

[81] Sám Navrhovatel v bodu 45 návrhu uvádí, že je přesvědčen, že k jím namítaným 

pochybením při sčítání hlasů „došlo neúmyslně“. Pokud ale jde o údajně pochybení, jak 

Odpůrce výše vysvětlil, nejednalo se o žádné pochybení, ale o postup v souladu se 

zákonem a v souladu s výkladem poskytnutým Ministerstvem vnitra ČR.  

[82] Sám Navrhovatel uvádí, že „účast názorových oponentů v komisích pro místní 

referenda není u místních referend pořádaných dle rozhodnutí obce zákonnou povinností“. 

I kdyby se ale o povinnost jednalo, z návrhu není zřejmé, čemu by měla podle 

Navrhovatele účast zástupců přípravného výboru pomoci. Podle Odpůrce je zřejmé, 

že by ničemu napomoci nemohla. Stejně tak Navrhovatel nepředložil žádné pádné 

důvody pro to, aby došlo k přepočítání hlasů, neboť Navrhovatel nepředložil indicie 

o protizákonném postupu ve smyslu jím samotným citované judikatury Nejvyššího 

správního soudu. Odpůrce poukazuje na to, že v zářijovém a říjnovém vydání městského  

časopisu Ruch (obě vyšly před referendem), který město zdarma distribuuje do schránek 

občanů, jsou uvedeny názory  jak města, tak přípravného výboru, zastupitelů apod. 

Názorová pluralita v době před konáním referenda tak byla zajištěna.    

[83] Pokud je pak v závěru namítána krátká doba mezi vyhlášením místního referenda 

ve spojení s nejasností otázek, tak Odpůrce poukazuje na to, že otázky se věcně stále 

týkaly problémů, kterým se chtěl věnovat ve svém referendu přípravný výbor. 

Odpůrcem vyhlášené otázky nebyly nijak překvapivé, když otázky se týkaly využití území 

bývalé Eurovie v Řevnicích, rep. území Na Vrážce. Odpůrce znovu opakuje, že pokud by 

přípravný výbor otázky naformuloval správně, jeho referendum by bylo městem 

vyhlášeno. Pokud se však přípravný výbor dopustil chyb, pro které nebylo možné 

referendum vyhlásit, nelze toto klást k tíži Odpůrce, který udělal vše pro to, aby umožnil 

hlasování občanů a tedy vyjádření se k otázce využití předmětných lokalit (i když tak, aby 

to bylo jednak podle vyjádření advokátních kanceláří v souladu se zákonem, ale také tak, 

aby to bylo v souladu se zájmy města Řevnice). S ohledem na to je podle Odpůrce na 

místě časový odstup mezi vyhlášením referenda a jeho realizací potřeba považovat za 

adekvátní.  

Důkazy:  

- Zápis místní komise o sčítání hlasů 

- Leták, který šířil Navrhovatel 
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- Webové stránky Odpůrce s informacemi o způsobu hlasování v referendu 

- Místní časopis Ruch 

 

VIII. Shrnutí  

[84] Odpůrce na závěr uvádí, že chápe, že je zapotřebí, aby se občané mohli vyjadřovat 

v místním referendu k otázkám rozvoje. Současně se ale domnívá, že otázky, které 

směřují k přímému příkazu zpracovat územní plán v určité podobě a tím předurčují průběh 

celého formalizovaného procesu, aniž by byla zohledněna celá řada odborných podkladů 

a hodnoceny rizika případného rozporu přijatého řešení s právními předpisy, nejsou 

přípustné a jsou v rozporu se zákonem o místním referendu, a to přímo s §6, resp. s § 7 

písm. d) a taktéž s § 7 písm. e) zákona o místním referendu. 

[85] Referendum podle názoru Odpůrce nemůže samosprávu zavázat k tomu, aby obešla 

proces územního plánování podle stavebního zákona a schválila konkrétní znění Územního 

plánu, i když by to bylo např. v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo by došlo ke 

zcela nepřiměřenému zásahu do vlastnických práv.  

[86] Pokud jde o chybné sečtení hlasů, Odpůrce především zdůrazňuje, že je na tom, že 

občané označili hlasovací lístky vadně (fajfkou) vinen sám navrhovatel jako člen 

přípravného výboru způsobem vedení kampaně, který Odpůrce nemohl nijak 

ovlivnit. Hlasovací lístky je nutno označit křížkem a tuto skutečnost si zástupce okrskové 

komise ověřil telefonicky v den voleb od Ministerstva vnitra ČR. Totéž bezprostředně po 

konání referenda potvrdilo písemně Ministerstvo vnitra ČR. Účast členů přípravného 

výboru v komisi pro místní referendum by na tomto nemohla ničeho změnit.  

VII.  

Návrh 

[87] Odpůrce navrhuje, aby soud návrh Navrhovatele zamítnul a Odpůrci přiznal 

náhradu nákladů právního zastoupení. 

Město Řevnice 

Mgr. David Zahumenský, advokát  
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