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V Plzni 3.12.2003 

 

Vážení zastupitelé, 
dnes večer budete hlasovat o vyhlášení místního referenda podle návrhu předloženého Vaším kolegou 

Josefem Rozhoňem, který podpořilo  1350 občanů Králova Dvora. 

Protože mám zato, že informace, které Vám k vyhlašování místního referenda poskytl na minulém jednání 
zastupitelstva pan starosta, byly nepřesné a neúplné, dovolím si je touto cestou doplnit: 

1) Kdo referendum vyhlašuje? 
Vyhlášení místního referenda je v pravomoci obecníh o zastupitelstva (zatímco do roku 2002 bylo 

v pravomoci rady obce).  To proto, že novým zákonem o obcích č. 128/2002 Sb. byl v loňském roce nepřímo 
derogován (pozměněn) zákon o místním referendu č. 298/1992 Sb., ovšem pouze v otázce, který z orgán ů obce 
je k vyhlášení referenda kompetentní .  

2) Z jakých důvodů lze referendum nevyhlásit? 
Zastupitelstva při vyhlašování místního referend nemůže rozhodovat podle svého volného uvážení, ale je 

povinno postupovat podle zákona o obcích č. 128/2002 Sb. i zákona č. 298/1992 Sb. o místním referendu. 
Zákonodárce nikdy nezměnil ani nezrušil podmínky, pro které může obec návrh na vyhlášení referenda zamítnou a 
nevyhlásit jej.  

Co to v praxi znamená?  

Zastupitelstvo obce (stejn ě jako do roku 2002 rada obce) m ůže referendum nevyhlásit pouze 
z následujících dvou v zákon ě uvedených d ůvodů: 

a) návrh obsahuje otázku, o které podle zákona míst ní referendum nelze konat 1,  

b) návrh postrádá zákonné náležitosti 2. 

Pokud návrh zákonné náležitosti obsahuje a pokládá otázku, o které místní referendum konat lze, 
nemůže zastupitelstvo místní referendum nevyhlásit, ani ž by tak porušilo zákon. 

Tento názor sdílí podle mého zjišt ění Krajský ú řad Středočeského kraje, Ministerstvo vnitra, judikatura 
Krajského soudu v Plzni i navrhovatel referenda. Názor opačný (tj. že zastupitelstvo může referendum 
nevyhlásit z libovolného důvodu na základě své volné úvahy), jsem zaznamenal pouze u pana starosty Mencla... 

3) Jaké je stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva vnitra? 
Na minulém zastupitelstvu Vás pan starosta informoval, že podle názoru zmíněných dvou institucí si může o 

vyhlášení místního referenda zastupitelstvo obce rozhodovat volně (“je na nás, jak si rozhodneme”). 

Tato informace je prokazatelně nepravdivá. 

Včera (3.12.2003) jsem telefonicky hovořil s JUDr. Duchoňem a JUDr. Jůzovou z odboru vnitřních věcí 
Krajského úřadu Středočeského kraje (telefon 257 280 111) a JUDr. Červenkovou z volebního oddělení odboru 
všeobecné správy Ministerstva vnitra. Všichni uvedení právníci mi shodně potvrdili, že podle názoru jejich úřadů je 
obec při vyhlašování místního referenda povinna řídit se ustanoveními zákona o místním referendu. 

                                                      
1 Referendum nelze konat: o rozpočtu obce; o místních poplatcích; o volbě a odvolání starosty, zástupce 

starosty, obecní rady a členů dalších orgánů volených zastupitelstvem; jestliže by rozhodnutí referenda na základě 
položené otázky bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; o věcech, v nichž se rozhoduje ve 
správním řízení; jestliže od rozhodnutí referenda do podání návrhu na konání referenda v téže věci neuplynulo 24 
měsíců; v průběhu posledních šesti měsíců volebního období zastupitelstva; o věcech, o kterých zastupitelstvo 
rozhodlo po podání návrhu na konání referenda, kromě případu, kdy navrhovatel nebo jeho náhradník trvá na 
vyhlášení referenda a podá do 14 dnů od doručení rozhodnutí zastupitelstva nové odůvodnění k původnímu 
návrhu na konání referenda (viz § 10 zákona o místním referendu). 

2 Návrh na konání referenda musí obsahovat: přesné určení území, na němž se konání referenda navrhuje; 
určení věci, o níž se navrhuje rozhodnout referendem; odůvodnění návrhu včetně ekonomického rozboru, který 
určí náklady na vykonání rozhodnutí referenda a určí jejich zdroje; odůvodnění může obsahovat návrh na termín 
konání referenda; přesné znění otázky navržené k rozhodnutí referendem; jméno a příjmení a trvalý pobyt, rodné 
číslo a vlastnoruční podpis navrhovatele a dvou jeho náhradníků; nejsou-li uvedeni, považují se za náhradníky 
první dva podporovatelé návrhu; navrhovatel a jeho náhradníci nesmí být osoby blízké; očíslované podpisové 
listiny (viz § 11 zákona o místním referendu). 
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JUDr. Jůzová mi sdělila, že panu starostovi Menclovi pouze potvrdila, že: 

a) pravomoc vyhlásit referendum se přesunula z rady obce na zastupitelstvo (viz výše uvedený bod 1), 

b) že krajský úřad není oprávněn do přípravy referenda preventivn ě zasahovat. 

Nikdy však podle svého vyjádření neuvedla, že by se zastupitelstvo obce nemuselo při vyhlašování referenda 
řídit zákonem č. 298/1992 Sb. nebo že by mohlo návrh na vyhlášení referenda odmítnou a referendum nevyhlásit 
z jakéhokoliv jiného důvodu, než důvodů v tomto zákoně uvedených (viz výše v bodě 2). 

JUDr. Jůzová mi mimoto potvrdila, že podle jejího názoru ná vrh p ředložený panem Rozhon ěm 
obsahuje všechny p ředepsané náležitosti a není v rozporu se zákonem. Její jediná výhrada směřovala vůči 
málo podrobnému ekonomickému rozboru v odůvodnění návrhu, ovšem podle jejího mínění se nejedná o závažný 
nedostatek, který by mohl způsobit nepřijatelnost návrhu.  

Uvedené informace si samoz řejmě můžete v p řípadě pochybností u jmenovaných pracovník ů 
Krajského ú řadu St ředočeského kraje a Ministerstva vnitra kdykoliv ov ěřit. Jejich pravdivost může patrně 
dosvědčit i pan tajemník obecního úřadu, který s některými z uvedených osob věc konzultoval paralelně se mnou. 

4) Jaké jsou možné následky porušení zákona o místním referendu? 
Jak jsem již vysvětil, krajský úřad nemá zákonnou pravomoc zasahovat do přípravy místního referenda 

preventivn ě. To však rozhodně neznamená, že by do něj nemohl zasáhnout vůbec. Podle Hlavy VI platného 
zákona o obcích vykonává krajský úřad dozor (tj. zpětnou kontrolu ) nad výkonem samostatné působnosti obce. 
Protože vyhlašování místního referenda je typickým případem výkonu samostatné působnosti obce, je krajský úřad 
oprávněn a povinen vykonávat dozor i nad ním. Pokud obec při výkonu samostatné působnosti poruší zákon, 
krajský úřad ji nejdříve vyzve, aby své nezákonné rozhodnutí nebo usnesení zrušila nebo změnila. Pokud obec 
výzvě krajského úřadu do 30 dnů nevyhoví, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra, aby účinnost nezákonného 
rozhodnutí nebo usnesení pozastavilo a podalo u příslušného soudu návrh na jeho zrušení. Shledá-li soud, že 
napadené rozhodnutí či usnesení je v rozporu se zákone, zruší jej. 

Souběžně s výše uvedeným postupem a nezávisle na něj se může kterýkoliv oprávněný občan (samozřejmě 
včetně navrhovatelů) obrátit ke krajskému soudu se stížností pro závažné porušení předpisů o hlasování při 
volbách nebo referendu podle § 89 zákona o místním referendu. 

Úmyslný pokus o maření referenda je mimoto trestným činem podle ustanovení § 177 trestního zákona č. 
140/1961 Sb. Jeho pachateli hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Je však namístě dodat, že podle právního 
názoru Policie ČR (v souvislosti s případem zfalšování otázek pro referendum ve Velkém Malahově v roce 2001) 
nenesou v takovém případě trestní odpovědnost všichni členové kolektivních orgánů obce, ale pouze jednotlivé 
fyzické osoby na základě svého individuálního zavinění.  

4) Lze měnit otázky předložené v návrhu ke konání referenda? 
V zásadě nikoliv – ani navrhovatel referenda není oprávněn měnit znění navržených otázek poté, co pod ně 

získal potřebnou podporu občanů. V případě, že by otázky v návrhu pozměnil, musel by potřebný počet 
podporovatelů shromáždit znovu. 

Protože jsme však s navrhovatelem referenda zaznamenali vážné výhrady členů zastupitelstva vůči znění 
otázky č. 2 (konkrétně proti vymezenému území, jenž se liší od otázky č. 1) pokusili jsme se nalézt zákonný 
způsob, jak dosáhnout vyhlášení referenda o změněné otázce, aniž by bylo třeba získávat nové podpisy občanů. 

Dovoluji si Vám p ředložit k laskavém zvážení následující návrh: 

a) zastupitelstvo obce Král ův Dvůr vyhlásí z vlastní v ůle (tj. nikoliv na základ ě návrhu p ředloženého 
Josefem Rozhon ěm) konání referenda o následujících otázkách: 

1) Souhlasíte se stavbou závodu pro výrobu maltových směsí v současně zastavěném území obce Králův 
Dvůr? ANO/NE 

2) Má obec Králův Dvůr při výkonu své samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků, aby 
stavbě tohoto závodu v sou časně zastav ěném území obce Král ův Dvůr zabránila (zejména z titulu 
schvalovatele územního plánu, účastníka správních řízení a vlastníka pozemků)? ANO/NE 

b) navrhovatel referenda následn ě stáhne  svůj návrh na konání referenda o p ůvodních otázkách 
tohoto zn ění: 

1) Souhlasíte se stavbou závodu pro výrobu maltových směsí v současně zastavěném území obce Králův 
Dvůr? ANO/NE 

2) Má obec Králův Dvůr při výkonu své samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků, aby 
stavbě tohoto závodu na svém území  zabránila (zejména z titulu schvalovatele územního plánu, účastníka 
správních řízení a vlastníka pozemků)? ANO/NE 
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Věříme, že popsané řešení by pomohlo vyřešit nejdůležitější námitku, která se k předloženým otázkám 
v průběhu projednání v obecním zastupitelstvu objevila, aniž by se zároveň jednalo o zradu navrhovatele na 
oprávněných občanech, kteří návrh na konání referenda podpořili.  

Dovoluji si Vás požádat, abyste ješt ě před vlastním hlasováním otev řeli debatu nad výše uvedeným 
kompromisním návrhem.  Na základě svých dlouholetých zkušeností při jednání s orgány veřejné správy a 
investory rozličných problematických záměrů Vám mohu potvrdit, že se vždy vyplatí obětovat několik desítek minut 
k jednání o kompromisu, než svojí neústupností riskovat dlouhodobý spor. To se samozřejmě týká všech 
zúčastněných stan. 

Pokud budete mít zájem, jsem Vám samozřejmě před dnešním jednáním nebo v jeho průběhu připraven 
poskytnout k nahlédnutí všechny související právní předpisy, rozhodnutí a stanoviska, ze kterých jsem při psaní 
tohoto dopisu vycházel. 

Šťastnou ruku Vám při dnešním hlasování přeje 

Jan Rovenský 

Centrum pro podporu občanů DZ Beroun 


