
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. | třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno 

IČ: 08801568 | DIČ CZ08801568 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 11516 

www.davidzahumensky.cz | advokat@davidzahumensky.cz | DS (advokát) hcnmsc9 | DS (s.r.o.) msgkcr4 

 

W www.davidzahumensky.cz 

1 

Nejvyšší správní soud 

V Brně dne 20. 11. 2020 

sp. zn. nepředchází 

Navrhovatel:  Milan Tomek, bytem Seifertova 1143, Řevnice 

Právní zástupce:  Mgr. Pavel Duška, advokát se sídlem Václavská 12, Praha, 

 

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

252 30 Řevnice 

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

Jaroše 1922/3, 602 00 Brno 

 

 

Kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze 

dne 12. listopadu 2020, sp. zn. 55 A 116/2020-84  

Elektronicky 

 

Přílohy: 

- Plná moc 

- Napadené rozhodnutí 
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I. 

[1] Výše nadepsaným usnesením (dále také jen „usnesení“) bylo výrokem I. prohlášeno 

rozhodnutí přijaté v místním referendu konaném ve dnech 2. – 3. 10. 2020 v Řevnicích o 

otázce č. 1 za neplatné.  Usnesení bylo Odpůrci doručeno dne 12. 11. 2020. 

[2] Výrokem II. byl návrh ve zbytku zamítnut.  

[3] Proti napadenému rozhodnutí podává Odpůrce v zákonné lhůtě ve smyslu § 106 

odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „SŘS“), tuto kasační stížnost, kterou napadené rozhodnutí napadá ve 

výroku č. I a souvisejícím výroku č. III. Výrok II. Odpůrce nerozporuje.  

 

II. 

Důvody kasační stížnosti 

[4] Odpůrce podává proti napadenému rozhodnutí kasační stížnost z důvodů uvedených 

v § 103 odst. 1 písm. a), d) SŘS, tedy z důvodu, že napadený rozsudek je založen na 

nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky Krajským soudem 

v předcházejícím řízení a dále pak v nepřezkoumatelnosti spočívající v 

nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě 

řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí 

o věci samé. 

[5] Odpůrce se domnívá, že Krajský soud nesprávně posoudil otázku nepřípustnosti 

konání místního referenda z důvodu rozporu otázky č. 1 položené přípravným výborem 

v návrhu na konání místního referenda s § 6, § 7 písm. d) a písm. e) zákona č. 22/20004 

Sb., o místním referendu (dále jen „ZMR“).  

[6] Níže odpůrce rozvádí konkrétní námitky.  

 

III. 

Obecně k vhodnosti položené otázky č. 1 

 

[7] Krajský soud v bodech 29-32 usnesení obsáhle vysvětluje, že důsledky odpovědi 

ANO na otázku č. 1, která měla být položena v místním referendu: „Souhlasíte s tím, 

aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo územní plán v podobě, která v 

návrhových plochách území bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu 

prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 se jedná o území C3) neumožní 

výstavbu jakýchkoli bytových domů a/nebo rodinných domů a jako jediné přípustné 

využití tohoto území se stanoví pouze: stavby občanské vybavenosti, a to zařízení školství 

a výchovy, zařízení kultury, zařízení tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, 

drobná nerušící výroba a služby, místní komunikace?“ 
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lze vykládat třemi různými způsoby, přičemž se přiklání k jednomu z nich a 

zdůvodňuje proč.   

[8] Už to, že soud vůbec připustil, že odpověď ANO připouští tři různé výklady, je 

varovné. Odpůrce se domnívá, že to představuje značný problém. 

[9] Odpůrci není zřejmé, jak by si mohl být v takové situaci jistý, zda by zvolil správný 

výklad výsledku místního referenda, proběhlo-li by o předmětné otázce a bylo-li by platné 

a závazné.  Odpůrce by se musel rozhodnout pro konkrétní řešení z těchto tří 

předložených a musel na základě výsledku místního referenda schválit a vydat konkrétní 

územní plán. Přitom vzhledem k zásahu do vlastnického práva hrozí reálné riziko, že tento 

územní plán bude přezkoumáván soudem. V rámci tohoto soudního přezkumu by mohl 

být územní plán shledán nezákonným z různých důvodů podle toho, pro který výklad 

otázky by se Odpůrce rozhodl.  

[10] Odpůrce neměl žádný důvod spoléhat se na to, že by se soud nakonec přiklonil právě 

k výkladu třetímu, uvedenému v bodě 32. Podle názoru Odpůrce Krajský soud 

přesvědčivě nedoložil, proč právě jen výklad uvedený v bodě 32 je správný a jako jediný 

přípustný. Odpůrci je naopak z jeho pohledu samosprávy přesvědčen, že v případě, kdy 

je otázka uvozena takto: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice 

schválilo územní plán v podobě, která…“, není vůbec vyloučeno, že odpověď ANO 

znamená, že musí schválit územní plán v této podobě a nemůže schválit odlišnou funkční 

regulaci daného území. Odpůrci uniká, jak dospěl soud s takovou jistotou ke 

třetímu výkladu zmíněném v bodě 32. 

[11] Odpůrce má za to, že je značný rozdíl mezi zněním otázky, je-li položena 

kategoricky: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo schválilo územní plán 

v podobě…“ anebo tak, aby mohlo právě dojít k respektování procesu územního 

plánování: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo učinilo v samostatné působnosti 

všechny kroky směřující k tomu…“ 

[12] Odpůrce se domnívá, že je věcí přípravného výboru, aby otázku položil tak, aby 

odpověď ANO vedla právě k výkladu třetímu, který soud poskytl v bodě 32 usnesení, 

protože tento výklad považuje Odpůrce samozřejmě za správný. Přípravný výbor přitom 

mohl otázku položit správným, pochyby o nezákonnosti nevzbuzujícím způsobem. To platí 

zvláště v dnešní době, kdy existuje snadná dostupnost např. informací od Ministerstva 

vnitra o všech proběhlých místních referendech nebo je k dispozici řada volně dostupných 

právních návodů k tomu, jak vhodně a správně položit otázku o územním plánu tak, aby 

mohl řádně proběhnout proces územního plánování. Požadavek na správně položenou 

otázku skutečně není projevem přepjatého formalismu, neboť nejde, jak soud 

poznamenal, o nějaké obyčejné konzultativní referendum, ale o referendum zasahující do 

veřejnoprávního procesu, kde zastupitelstvo vystupuje při rozhodování nikoli jako 

právnická osoba veřejného práva, ale jako orgán moci veřejné, byť v samostatné 

působnosti. Odpůrce má za to, že soud toto jeho postavení řádně nezhodnotil. 
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[13] Jestliže by v době rozhodování zastupitelstva existovala ustálená judikatura, která 

by jasně potvrzovala to, co říká Krajský soud v bodě 32, nemusel by mít Odpůrce obavy 

o to, že ho nevhodně položená otázka skutečně zavazuje jen ke schválení územního plánu, 

který bude umožňovat jen konkrétní funkční využití ploch v dané lokalitě. Taková jasná 

judikatura, navíc konstantní, ale není k dispozici, jak Odpůrce shledal z právních posudků 

dvou advokátních kanceláří. 

[14]  Jestliže by tedy byla otázka uvozena obvyklým textem, který se v případě referend 

používá: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města v samostatné působnosti 

podniklo veškeré kroky směřující k…“, bylo by zřejmé, že není zastupitelstvo 

zavázáno odpovědí ANO ke schválení dané funkční regulace v lokalitě bývalé Eurovie, ale 

že skutečně musí podniknout veškeré kroky, které jsou možné a současně jsou v souladu 

s procesem územního plánování a jeho důsledky pro vlastníky a tím i pro město.  

[15] Takováto formulace navíc zohledňuje i skutečnost, že ne každý krok je nejen 

zákonný, ale i reálně možný. Pokud by mohlo místní referendum zavázat zastupitele, aby 

skutečně schválili konkrétní funkční využití území (jako v tomto případě), může se stát, 

že město bude povinno hradit dotčenému vlastníkovi vysoké náhrady, které mohou 

dosahovat desítek milionů. Odpůrce se domnívá, že v případě formulace otázky tak, jak 

to udělal přípravný výbor, by město nemělo na výběr a nemohlo by tuto skutečnost 

zohlednit. Soud tedy zužuje otázku nezbytnosti respektování výsledku místního referenda 

jen na neschválení nezákonného územního plánu, čímž navíc zřejmě myslí zjevnou 

nezákonnost jako např. rozpor s právními předpisy. Jsou ovšem i situace, kdy 

schválení konkrétního funkčního využití může vést k požadavku na placení 

vysokých náhrad za změny v území, což může mít značný dopad na fungování 

města a plnění jeho úkolů.  

[16] Odpůrce podotýká, že nemohl suplovat roli soudu a už v době rozhodování o tom, 

jestli místní referendum vyhlásí či nikoli spekulovat, jestli bude či nebude územní plán 

kvůli nepřiměřeným zásahům do vlastnického práva zrušen a jaké to bude mít důsledky 

např. do náhrad (např. v otázce náhrad dle § 102 nebo náhrad dle občanského zákoníku 

také neexistuje právě solidní judikatura, která by jednoznačně potvrdila, že se město 

náhrad za omezení vlastnického práva nebo dokonce nezákonný a soudem zrušený 

územní plán obávat nemusí). 

[17] Odpůrci není vůbec z odůvodnění usnesení zjevné, z čeho soud dokázal poznat, jak 

přípravný výbor zamýšlel svoji otázku. Odpůrce naopak nabyl ze všech dosavadních 

kroků přípravného výboru přesvědčení o tom, že přípravný výbor zamýšlel svoji 

otázku právě tak, jak je popsáno ve variantě výkladu č. 2, tj. v bodě 31 usnesení. 

Odpověď ANO podle Odpůrce měla směřovat právě k tomu, že nebude moci být přijato 

jiné funkční využití dané plochy, než se kterým vyslovili občané souhlas v referendu, a to 

byl také důvod, proč považoval Odpůrce otázku za rozpornou se ZMR. 

[18] Odpůrce se na základě argumentace soudu domnívá, že mu v podstatě dal 

soud za pravdu – otázku v referendu skutečně nelze formulovat tak, že by plně 

a nepřekročitelně zavazovala obec k přijetí určité podoby územního plánu. Je 
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třeba, aby obec vždy měla určitý prostor pro zhodnocení, zda bude výsledek v souladu 

s právními předpisy a s ostatními požadavky územního plánování (zejm. zda nebude 

nepřiměřeně zasaženo do práv vlastníků). Pokud by tomu tak nebylo (o tuto situaci se 

vzhledem k formulaci otázky jedná), mohlo by to vést právě k tomu, že by 

referendum vedlo k nezákonnému výsledku. 

[19] Odpůrce zdůrazňuje, že odpověď ANO na otázku č. 1 by mohla vést až k tomu, že 

by nebylo možné vůbec vydat územní plán, protože by se nepodařilo pro danou lokalitu 

prosadit požadovanou regulaci. Město by tak mohlo být za několik let bez územního plánu 

docela.  

[20] Odpůrce považuje usnesení soudu za vnitřně rozporné a nepřezkoumatelné, pokud 

jde o odůvodnění toho, jak lze s otázkou č. 1 nakládat a jaký její výklad měl a mohl 

Odpůrce použít. 

 

IV.  

Rozpor s § 6 ZMR 

[21] Odpůrce uvedl argumentaci směřující k rozporu konání místního referenda dle 

návrhu přípravného výboru na základě právní analýzy advokátní kanceláře Frank Bold. 

Z té jednoznačně vyplynulo, že otázka má být rozporná s § 6 ZMR. Jestliže tedy byl daný 

závěr uveden v právní analýze, měl za to, že jej musí použít v argumentaci před soudem, 

neboť je povinen ze zákona hájit zájmy města. 

[22] Soud v bodě 38 usnesení uvádí, že „z rozsudku NSS ze dne 31. 10. 2012, č. j. Ars 

4/2012-47, plyne, že při posuzování souladu položené otázky s § 6 zákona o místním 

referendu je třeba odpovědět na otázku, zda obec disponuje nástroji v rámci výkonu své 

samostatné působnosti, jimiž by mohla naplnit závazek plynoucí z rozhodnutí v místním 

referendu. V nyní posuzované věci je zřejmé, že odpůrce takovými nástroji disponuje. 

Pokud se mu nepodaří dosáhnout toho, aby návrh územního plánu předložený 

zastupitelstvu odpovídal rozhodnutí v Občanském referendu (ať již formalizovanými úkony 

předpokládanými stavebním zákonem, nebo neformálními kroky vůči pořizovateli 

územního plánu a jeho projektantovi), může toto rozhodnutí naplnit postupem dle § 54 

odst. 3 stavebního zákona. Rozhodnutí o návrhu územního plánu předloženém 

pořizovatelem je přitom rozhodnutím zastupitelstva v samostatné působnosti.“ 

[23] Odpůrce si je vědom toho, jaké postupy mu zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

skýtá při řešení podoby územního plánu. Je si ale jistý, že nemůže přímo ovlivňovat 

podobu návrhu územního plánu, a to ani prostřednictvím určeného zastupitele, ani 

prostřednictvím námitek či připomínek uplatňovaných v jednotlivých fázích tohoto 

veřejnoprávního procesu.  

[24] Odpůrce zdůrazňuje, že územní plán není žádné politikum (což se bohužel začíná 

stále více v praxi prosazovat), ale je to výsledek přísně formalizovaného procesu, ve 

kterém má silné postavení pořizovatel a také dotčené orgány. Jeho forma opatření obecné 
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povahy jen zdůrazňuje, že se jedná o akt moci veřejné. Město má v samostatné 

působnosti možnost zasahovat do jeho podoby jen omezeným způsobem. 

[25] Odpůrce absolutně nechápe, jak může „ostře kontrastovat“ jeho tvrzení o tom, že 

do procesu územního plánování zasahuje jen omezeným způsobem, s tím, že zřídil výbor 

zastupitelstva zabývající se územním plánováním. Výbor pro územní plán byl ostatně 

zřízen dohodou zastupitelů s pozváním zástupce přípravného výboru právě z důvodů 

zajištění vysoké transparentnosti pořizování územního plánu a nikoliv za účelem 

„politikaření“, jak by bylo možné z napadeného usnesení dovozovat. 

[26] Výstupy výboru jsou samozřejmě předávány zpracovateli, ale je následně na 

pořizovatelem a dotčených orgánech, jak se ke zpracovanému návrhu vyjádří a jaký bude 

výsledek přezkoumání návrhu právě pořizovatelem. Přílišná ingerence města do podoby 

územního plánu mimo stanovené procesy dokonce může vést ke zrušení územního plánu. 

[27] Tento postup vyplývá z judikatury: „Zastupitelstvo obce je oprávněno o 

předloženém návrhu územního plánu (jeho změny) rozhodnout třemi taxativně 

vymezenými způsoby: může návrh schválit - tj. vydat územní plán nebo jeho změnu, 

může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo může návrh 

zamítnout. Stavební zákon však neumožňuje, aby zastupitelstvo samo předložený návrh 

měnilo, doplňovalo nebo schválilo s výhradou či s pokyny k jeho další úpravě. Tento 

striktní výklad je třeba zaujmout ze čtyř hlavních důvodů. Za prvé se v daném případě 

jedná o reflexi rozdělení samostatné a přenesené působnosti: zatímco územní plán je 

pořizován v přenesené působnosti [§ 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 stavebního 

zákona], zastupitelstvo jej schvaluje v samostatné působnosti [§ 6 odst. 5 písm. 

c) stavebního zákona] - prostupnost mezi těmito působnostmi nelze připustit. 

Za druhé je tento závěr důsledkem rozdělení kompetencí mezi pořizovatelem územního 

plánu, který jej "pořizuje" [§ 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona] a zastupitelstvem 

obce, které ho vydává. Za třetí svěření provádění jakýchkoliv změn v připravované 

územně plánovací dokumentaci pouze pořizovateli je promítnutím principu 

odbornosti při pořizování územního plánu spočívajícího v povinnosti 

pořizovatele splňovat kvalifikační požadavky specifikované v § 24 stavebního 

zákona. To zajišťuje potřebnou odbornou a právní korekci požadavků na podobu 

územně plánovací dokumentace artikulovaných zastupitelstvem obce, na které 

žádné takové kvalifikační požadavky kladeny nejsou, a ostatně ani být kladeny 

nemohou. Za čtvrté je účelem tohoto ustanovení zamezit obcházení procedury 

stanovené stavebním zákonem pro pořízení a schválení územního plánu nebo 

jeho změny, tedy neumožnit zastupitelstvu obce měnit obsah návrhu územního 

plánu (jeho změny) před jeho vydáním a nerespektovat tak řešení projednané a 

dohodnuté s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a projednané se soudními 

obcemi a veřejností (srov. Hegenbart, M.-Sakař, B. a kol. Stavební zákon. Komentář. 

Praha : C. H. Beck, 2008, s. 141-142). Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 

dne 16. 12. 2010, čj. 1 Ao 6/2010-130 
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[28] Ve městě by konání místního referenda dle návrhu přípravného výboru při 

odpovědi na otázku č. 1 ANO vyvolalo potřebu po proběhlém veřejném jednání 

návrh podstatně přepracovat, pokud jde o lokalitu bývalé Eurovie. To by 

znamenalo postup podle § 53 odst. 3 stavebního zákona (nebylo by možné pouze návrh 

upravit, protože potřeba úpravy nevyplynula z veřejného projednání). Odpůrce se 

domnívá, že by nestačilo pouze návrh znovu veřejně projednat, protože potřeba upravit 

návrh nevyplynula ze samotného veřejného projednání, ale z naprosto odlišné 

skutečnosti. 

[29] V takovém případě se postupuje podle § 51 odst. 3 stavebního zákona. Muselo by 

dojít k opakovanému společnému jednání a následně dalšímu veřejnému projednání. 

Výsledkem této činnosti by mohly být tyto varianty: 

a.  Upravený návrh by obsahoval funkční využití dle požadavků přípravného 

výboru, přičemž ke změně by došlo procesem podle stavebního zákona a 

v této podobě by prošel veřejným projednáním, aniž by k němu dotčený 

vlastník vznesl relevantní námitky. Takový návrh by zastupitelé schválili. 

b. Upravený návrh by na základě průběhu procesu územního plánování 

neobsahoval funkční využití podle požadavků přípravného výboru. 

Zastupitelé by jej schválit nemohli. Vzhledem k tomu, že je 

povinností obce mít územní plán pro celé své území, nemohli by 

zastupitelé územní plán schválit a vydat. Obec by neměla územní 

plán. 

[30] Odpůrci není zřejmé, jak mimo způsoby uvedené výše v rozsudku Nejvyššího 

správního soudu může zákonně ovlivnit proces pořizování územního plánu a skutečně 

zajistit v samostatné působnosti, aby územní plán obsahoval funkční regulaci 

požadovanou přípravným výborem. 

[31] Odpůrce má za to, že Krajský soud zřejmě nepochopil podstatu jeho argumentace 

ve vztahu k § 6 ZMR – Odpůrce nepopírá, že z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že je 

možné obecně o územních plánech konat referendum. Domnívá se ale, že je velmi 

podstatné, jakým způsobem je položena předmětná otázka, protože právě její 

znění zaváže zastupitele ke konkrétní činnosti. Proto také poukazoval na judikaturu 

ohledně místních referend o obecně závazných vyhláškách (k tomu odkazuje na obsah 

vyjádření). Dovozovat zpětně, že je možný prakticky jakýkoli výklad otázky, je dle 

Odpůrce nemožné a pro Odpůrce to znamená značnou nejistotu. 

[32] Odpůrce proto odkazuje na svoji původní argumentaci obsaženou ve 

vyjádření uplatněném v původním řízení před Krajským soudem. Má za to, že se 

s ní soud dostatečně nevypořádal. 
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V. 

Rozpor s § 7 psím. d) ZMR 

[33] Odpůrce uvedl ve svém vyjádření pro řízení před Krajským soudem poměrně 

rozsáhlou argumentaci, proč se domnívá, že zavázání města k tomu, aby schválilo územní 

plán v určité podobě představuje nemožnost konání referenda z důvodu uvedeného v § 7 

písm. d) ZMR. Územní plán musí projít poměrně komplikovaným procesem a nikdo nezná 

v průběhu procesu jeho výslednou podobu, neboť je výsledkem kombinace mnoha 

činností jak obce (v pozici orgánu veřejné správy, tak pořizovatele a dotčených orgánů a 

vedle toho ještě veřejnosti). Zavázat zastupitele k tomu, že musí schválit konkrétní 

funkční využití v konkrétní lokalitě může znamenat porušení právních předpisů ať již 

v průběhu procesu nebo výsledkem tohoto procesu – schváleným územním plánem a 

může znamenat následné zrušení opatření obecné povahy. 

[34] Odpůrce ve svém vyjádření pro řízení před Krajským soudem uvedl k nálezu 

Ústavního soudu I. ÚS 101/05 (který právě řešil možnost konání místního referenda 

v oblasti územního plánování) mj. následující: 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.“ 

[35] Je tedy zjevné, že ačkoli Ústavní soud řekl, že obecně je možno konat místní 

referendum, je nutno položené otázky posoudit právě s ohledem na § 7 d) ZMR. Odpůrce 

se proto domníval, že otázky týkající se územního plánu MOHOU být v rozporu s § 7d) 

ZMR a je třeba tuto skutečnost zkoumat a zabývat se jí. Proto také na základě právní 

analýzy dospěl k závěru, že nelze místní referendum kvůli § 7 d) ZMR konat. 

[36] Nejprve se Odpůrce hodlá pozastavit u argumentace Krajského soudu obsažené 

v bodě 41. Krajský soud tvrdí, že Odpůrce nespecifikoval, jak by mohlo být rozhodnutí 

přijaté v místním referendu v rozporu s právními předpisy. Tvrdí, že argumentace 

Odpůrce by mohla být důvodná tehdy, kdyby bylo již v tomto okamžiku zřejmé, že 

územní plán v podobě požadované přípravným výborem, by byl v rozporu 

s právními předpisy.  

[37] Odpůrce nechápe, jak by mohl něco takového prokázat, když o takové podobě 

územního plánu neproběhlo společné jednání ani veřejné projednání a nezná tedy názory 

pořizovatele, dotčených orgánů ani dotčených vlastníků. Odpůrce není ze své pozice nic 

takového schopen předvídat.  

[38] Obává se ale, jak ostatně uvedl ve svém vyjádření, že je třeba, aby novou regulaci 

právě mj. pořizovatel a dotčené orgány posoudily. Je také nutné, aby nový návrh regulace 

prošel připomínkovým a námitkovým procesem. Proces přijímání územního plánu prostě 

není možné obrátit a již na začátku vědět, jaká bude funkční regulace konkrétní lokality 

pouze na základě rozhodnutí občanů, aniž by byla daná funkční regulace právě a jedině 

výsledem procesu územního plánování. Takový postup by znamenal, že stačí na počátku 
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určit, jaká bude funkční regulace v jednotlivých plochách a v procesu územního plánování 

už jen hledat argumenty, proč to možné je. 

[39] Odpůrci je samozřejmě jasné, že neschválení obytné funkce pro předmětnou lokalitu 

a priori nekoliduje s kogentními normami. Je mu taktéž velmi dobře známo, že na určité 

funkční využití nemá vlastník nárok. Současně je mu ale známo, že soud bude 

přezkoumávat proces pořizování územního plánu a v pátém kroku algoritmu soudního 

přezkumu opatření obecné povahy se přezkoumává, zda byl zásah do vlastnického práva 

přiměřený.  Odpůrce se proto především obává zásahů do vlastnického práva a možných 

náhrad, které by z toho mohly městu vyplynout, neboť i změna funkčního využití oproti 

stávajícímu funkčnímu využití je takovým zásahem. Současně je možné, aby město bylo 

donuceno hradit případnou škodu z nezákonného opatření obecné povahy, pokud by bylo 

zrušeno soudem. 

[40] Proto Odpůrce nesouhlasí s argumentací soudu obsaženou v bodě 42 usnesení. 

Odpůrce netvrdí, že nemůže být v procesu územního plánování shledáno a 

zdůvodněno, že je zásah přiměřený, tvrdí jen, že je třeba tuto otázku skutečně 

zkoumat a ne mít jasně dané řešení, ke kterému se má proces územního 

plánování dostat. Je tedy otázkou, která musí být v procesu územního plánování 

zkoumána, jaká je nejvhodnější regulace pro dané území a odpověď nesmí být 

předurčena referendem. 

[41] Krajský soud tvrdí, aniž by to doložil konkrétními argumenty, že se Odpůrce nemusí 

bát, že by výsledný návrh, připravený dle požadavků přípravného výboru nebyl v rozporu 

s právními předpisy. Odpůrci ani po přečtení rozsudku není zřejmé, proč by se 

neměl bát, že bude nucen přijmout úpravu, která nepřiměřeně zasáhne do 

vlastnického práva a tím se dostane do rozporu se zákonem a bude zrušena 

soudem. Znění otázky č. 1 tak, jak ji formuloval přípravný výbor, tomu zkrátka 

nenasvědčuje. Naopak formulace otázky, která by dávala prostor takové řešení případně 

nepřijmout, by z tohoto hlediska problematická nebyla.  

[42] Odpůrce současně odkazuje podpůrně na argumentaci k místním referendům o 

obecně závazných vyhláškách, kterou uvedl ve svém vyjádření v řízení před Krajským 

soudem. Má za to, že je pro tuto věc případná. 

[43] Ve zbytku odkazuje Odpůrce na své předchozí vyjádření v řízení před Krajským 

soudem, neboť má za to, že soud jeho argumenty nezohlednil a řádně se s nimi 

nevypořádal. 

 

VI. 

Rozpor s § 7e) ZMR 

[44] Odpůrce má za to, že se soud nevypořádal s jeho argumentací k rozporu konání 

předmětného místního referenda s § 7e) ZMR. Soud zde tvrdí, že je v územním plánování 

dán široký prostor pro politické rozhodování. To však považuje Odpůrce za hluboký omyl. 
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Znovu zdůrazňuje, že územní plánování je vysoce formalizovaný proces podle norem 

veřejného práva, jehož výsledkem je akt moci veřejné – opatření obecné povahy, kterým 

zastupitelstvo jako orgán moci veřejné závazně stanoví fyzickým a právnickým osobám 

práva a povinnosti. Nejedná se o žádné politikum nebo společenskou dohodu, jak často 

tvrdí zejm. zpracovatelé územních plánů. 

[45] Odpůrce se domnívá, že výše uvedený nález Ústavního soudu I. ÚS 101/2005 byl 

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

neplatném zákoně č. 50/1976 Sb., stavební zákon.  Odpůrce se domnívá, že je ke 

zvážení, zda se za současného stavu právní úpravy vůbec mohou konat místní 

referenda o podobě územního plánu. 

[46] Obce dnes v územní plánování rozhodují sice v samostatné působnosti, ale současně 

jako správní orgán ve správním procesu upraveném jak stavebním zákonem, tak 

správním řádem. V době rozhodování Ústavního soudu byl sice formalizovaný proces 

územního plánování dle stavebního zákona, ale územní plány se vydávaly formou obecně 

závazné vyhlášky.  

[47] 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.  

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

referenda zasahuje přímo do samotného zvláštního správního procesu a přímo jej 

ovlivňuje, resp. předurčuje jeho výsledek a tím ho značně ovlivňuje.  

[49] K tomuto argumentu se soud vyjádřil poněkud zvláštně v bodě 50 usnesení. 

Argumentace Odpůrce je prý nelogická. Soud bohužel nepochopil, kam Odpůrce směřoval. 

Odpůrce se totiž domnívá, že občané v místním referendu mohou samozřejmě rozhodovat 

obecně o otázkách nikoli územního plánování, ale územního rozvoje. To je pojem o dost 

širší než proces pořizování územního plánu – opatření obecné povahy. Proto mohou 

občané v místním referendu např. vyjádřit přání, aby se ve městě nerozšiřovala další 

bytová zástavba nebo aby se již nezvětšovaly zastavitelné plochy. Toto přání pak musí 

město zohlednit v celkové koncepci územního plánu např. vhodnou formulací zadání). 

Odpůrce se ale domnívá, že není přípustné, aby občané mohli kategorickou otázkou 

zavázat město k tomu, aby v konkrétní ploše schválilo konkrétní funkční využití území. 

[50] V tomto ohledu (tj. nelogičnosti připuštění konání místních referend o konkrétním 

obsahu územního plánu) odkazuje Odpůrce – jen pro dokreslení – na poněkud absurdní 

znění komentáře k danému ustanovení ZMR: 

„Ustanovení vylučuje konání místního referenda v případech, kdy se o položené otázce 

rozhoduje ve zvláštním řízení. V době, kdy byl zákon o místním referendu přijímán, 

bylo pod "zvláštním řízením" zřejmě možné chápat jen správní řízení podle 

zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a to v těch případech, 

kdy o nich rozhodovaly v samostatné působnosti orgány obce, v níž se o místním 
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referendu uvažovalo. Místní referendum tak bylo vyloučeno pro věci rozhodování o 

správních deliktech, za něž mohly orgány obce uložit v samostatné působnosti pokutu 

[srov. § 58 obecního zřízení a § 29 zák. o hl. m. Praze a dále § 147 odst. 1 písm. a) 

obecního zřízení v původním znění a § 119 písm. a) zák. o hl. m. Praze v původním znění]. 

Za existence platného správního řádu č. 500/2004 Sb. platí, že v těch případech, 

kdy orgány obce rozhodují jako správní orgán o právech nebo povinnostech 

fyzických nebo právnických osob ve správním řízení, a to v samostatné 

působnosti, nelze o takových věcech rozhodovat v místním referendu. 

Výluka z možnosti konat místní referendum podle § 7 písm. e) dopadá jen na případy, 

kdy zákon zakládá obci pravomoc rozhodovat o věci patřící do samostatné 

působnosti obce ve zvláštním řízení, tj. v řízení formálně upraveném procesním 

předpisem. Konání místního referenda však nemůže bránit skutečnost, že určitá věc je 

či bude předmětem správního řízení konaného v přenesené působnosti (srov. KS Plzeň 58 

Ca 23/2005, Sb. NSS 661/2005). 

Oproti právnímu stavu z doby přijetí zákona o místním referendu, v důsledku 

nového správního řádu, ale i dalších nových zákonů, zejména zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se 

formalizují další postupy, které se týkají samostatné působnosti obcí. To, že se 

územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán) schvaluje jako opatření 

obecné povahy, nebrání tomu, aby se konalo v procesu jejich schvalování místní 

referendum o otázce, které se obsahově navrhovaný územní či regulační plán týká. 

Schvalování územně plánovací dokumentace je v podstatě rozhodováním zastupitelstva 

obce v samostatné působnosti o záležitostech spojených s působností přenesenou. 

Územně plánovací dokumentace je výsledkem procesu probíhajícího v přenesené 

působnosti obce a v samostatné působnosti je jen schvalována. Pokud je územní nebo 

regulační plán ve stadiu návrhu, nebrání konání místního referenda o otázce týkající se 

návrhu územního plánu ani § 7 písm. e), ani jiné ustanovení zákona o místním referendu 

(srov. I. ÚS 101/05). V místním referendu konaném před schválením územního plánu lze 

vyjádřit názor místního společenství na způsoby řešení, o kterých bude zastupitelstvo 

teprve rozhodovat.“ 

[51] Odpůrce absolutně nechápe logiku tohoto komentáře. Autor tvrdí, že 

formalizované rozhodování obce jako správního orgánu v samostatné 

působnosti (tj. přesně situace s vydáváním územního plánu) představuje 

výluku. Současně pak tvrdí, že vlastně na územní plánování výluka nedopadá a 

jediným argumentem je starý nález Ústavního soudu, který byl vydán v době, 

kdy se územní plány vydávaly jako obecně závazné vyhlášky.  

[52] Odpůrce proto pléduje za to, aby soudy upřesnily, v jakých mantinelech se mohou 

otázky směřující k podobě územního plánu pohybovat. Obcím totiž činí taková referenda 

značné problémy, zejm. pokud probíhají, tak jako v tomto případě, až v závěrečných 

fázích pořizování územního plánu a vyžadují v případě platného a závazného výsledku 

jeho podstatné přepracování. 
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[53] S argumentací k rozporu s § 7e) se podle názoru Odpůrce Krajský soud vůbec 

nevypořádal.  

 

 

VII. 

Návrh 

[54] Odpůrce navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhověl a 

napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Praze k dalšímu 

rozhodování. 

[55] Dále pak, aby Odpůrci přiznal náhradu nákladů řízení vč. DPH 21%.  

 

Mgr. David Zahumenský, advokát na základě plné moci 
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