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Úvod 

Místní referendum je institutem přímé demokracie, protipólem demokracie 

zastupitelské
1
, který byl do českého právního řádu zaveden v roce 1992 zákonem č. 

298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a místním referendu, ze kterého 

následně byla vypuštěna právní úprava o volbách do zastupitelstev obcí a ponechána jen 

právní úprava místního referenda. Nejednalo se však o absolutní novinku, institut 

místního referenda byl do českého právního řádu zaveden již dříve, kdy v roce 1990 na 

základě ústavního zákona č. 294/1990 Sb. bylo do Ústavy ČSSR vneseno ustanovení, 

které zakotvilo pro občany možnost rozhodovat ve věcech místní samosprávy 

referendem. Na tento ústavní zákon navázal zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, dnes již 

zrušený, který v §26 stanovil, o čem mohou v místním referendu rozhodovat občané 

obcí a za jakých podmínek. Tento zákon však nebyl komplexní, podrobnou úpravu 

místního referenda svěřil zvláštnímu zákonu, který nebyl přijat hned, ale právě v roce 

1992.          

 Uvedený zákon č. 298/1992 Sb. byl v roce 2004 nahrazen zákonem 

č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Zákon podrobně vymezil, kde a kdy lze konat 

místní referendum, kdo má možnost v referendu hlasovat, náležitosti vyhlášení a konání 

místního referenda, způsob hlasování a jiné.      

 Od roku 2004 se již konalo více než 200 místních referend
2
, což jistě dokládá 

velký zájem občanů o dění v jejich obci a vůli podílet se na fungování obce. Místní 

referendum tak lze označit za opravdu fungující nástroj přímé demokracie, který 

přispívá ke zvyšování zájmu občanů o dění v obci, občanské angažovanosti a napomáhá 

občanům obce ovlivňovat činnost zastupitelstva, popřípadě do rozhodnutí 

zastupitelstev, se kterými většina občanů nesouhlasí.    

 Místní referendum je tak zajímavým institutem, který je schopen ovlivnit nejen 

činnost zastupitelstva ve vybrané otázce, ale i celkově rozložení moci v obci a vztahy 

občanů obce ke své obci. Ani právní úprava a bohatá judikatura týkající se místních 

referend není nezajímavá. Různorodost a často i protichůdnost právních názorů na 

vybrané otázky související s místním referendem jsou výborným podkladem pro 

                                                 
1
 KOPECKÝ, Martin. Zákon o místním referendu: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 

xvi, 230 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-280-1, s. 2 
2
 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Místní referendum: Místní referenda - tabulka hlášení 2006 - 2014 

[online]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx 
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studium této problematiky.         

 Ve své diplomové práci se zaměřím právě na analýzu právní úpravy místního 

referenda a související bohatou judikaturu. Největší prostor věnuji právní úpravě 

přípustnosti konání místního referenda a jeho platnosti a závaznosti s tím, že osnova 

této práce bude sledovat strukturu zákona o místním referendu. Naopak některé části 

převážně technického charakteru budou vynechány.     
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1. Právo účasti v místním referendu 

Místní referendum jakožto přímá a závazná forma výkonu územní samosprávy 

územním společenstvím občanů
3
, nebo-li dekonstitucializovaná forma výkonu práva na 

samosprávu
4
, které vyplývá z čl. 100 odst. 1 Ústavy, není v Ústavě zakotveno 

explicitně. Čl. 21 odst. 1 LZPS stanoví, že občané mají právo podílet se na správě 

veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.    

 Právo se přímo účastnit správy věcí veřejných bylo promítnuto i do zákona o 

místním referendu č. 22/2004 Sb., na základě kterého dle §2 právo hlasovat v místním 

referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce (dále jen 

„oprávněná osoba“). Oprávněnou osobou je tedy osoba, která splňuje podmínky 

stanovené v §4 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí:     

 je státním občanem České republiky 

 alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den 

voleb, dosáhla věku nejméně 18 let 

 má trvalý pobyt na území daní obce, města nebo hlavního města Prahy 

Dále právo volit do zastupitelstva obce má státní občan jiného státu než České 

republiky, musí však stejně jako občan České republiky splnit podmínku dosažení 18 let 

věku minimálně v den voleb, nebo druhý den voleb, konají-li se volby ve dvou dnech. 

Dále musí cizí státní příslušník mít trvalý pobyt na území obce. Důležitou podmínkou je 

existence mezinárodní smlouvy, která by přiznávala státnímu občanovi jiného státu 

právo volit v obecních volbách. Daná mezinárodní smlouva musí zavazovat Českou 

republiku a být vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Pro občany Evropské unie je 

toto právo zakotveno v čl. 22 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 Samozřejmě existují také překážky pro výkon svého hlasovacího práva v místním 

referendu, které jsou vymezeny v § 4 zákona. Těmito překážkami jsou  

                                                 
3
 FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky: základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. Dotisk 4. 

vyd. 2003 (Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk). Brno: Václav Klemm, 2011, 370 s. ISBN 

9788090408388, s. 262 
4
 FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky: základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. Dotisk 4. 

vyd. 2003 (Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk). Brno: Václav Klemm, 2011, 370 s. ISBN 

9788090408388, s. 331 
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 omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby 

nebo výkonu trestu odnětí svobody, 

 omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu, 

 omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany 

zdraví lidu, nebo 

 výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu 

plnění povinností z této služby vyplývajících. 

Zákon o místním referendu tak stanoví široký okruh osob, které se mohou místního 

referenda účastnit. Jedná se tedy o velmi důležitý nástroj přímé demokracie, který dává 

obyvatelům obce možnost mít vliv na dění v obci a jejím okolí, rozhodovat o otázkách, 

které přímo ovlivní život osob. Počet místních referend roste, v roce 2014 se konal 

rekordní počet referend
5
. Problémem však zůstává samotné uspořádání místního 

referenda a správné položení rozhodované otázky tak, aby místní referendum bylo 

platné a závazné. Ve své práci se proto budu zabývat uspořádáním místního referenda a 

pokusím se vymezit podmínky, za kterých má místní referendum velkou šanci na 

úspěch.           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

                                                 
5
 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Místní referendum: Místní referenda - tabulka hlášení 2006 - 2014 

[online]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx 
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2. Přípustnost konání místního referenda 

2.1 Území, na kterém lze místní referendum konat 

Důležitým údajem týkajícím se místního referenda je území, na kterém se může 

místní referendum konat. Místní referendum lze konat na území vymezeném v § 1 

zákona o místním referendu, tj. 

 v obci, není-li územně členěným statutárním městem, v městské části 

nebo v městském obvodu územně členěného statutárního města a v 

městské části hlavního města Prahy (legislativní zkratka "obec"), 

 na území hlavního města Prahy a na území územně členěného 

statutárního města (legislativní zkratka "statutární město"). Přitom pod 

pojmy statutárního města podle dané legislativní zkratky a podle zákona 

o obcích se nerozumí jedno a to samé. Pod §4 odst. 1 zákona o obcích 

spadají 23 města, pod legislativní zkratku zákona o místním referendu 

spadají jen 7 z těchto měst, které se územně člení na městské části nebo 

obvody s vlastními orgány samosprávy. Navíc pod legislativní zkratku 

„statutární město“ dle zákona o místním referendu spadá také Praha, 

která však dle zákona o obcích není statutárním městem, ale městem 

hlavním dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

 na území části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem, 

stanoví-li tak zvláštní zákon. Takovým případem může být konání 

místního referenda o oddělení části obce jen v té části obce, která se chce 

oddělit, a to podle § 21 odst. 1 obecního zřízení, nebo konání místního 

referenda o vytvoření městského obvodu nebo městské části ve 

statutárním městě na území, na němž se navrhuje zřízení nebo zrušení 

městského obvodu nebo městské části podle § 20 odst. 1 obecního 

zřízení. 

Pro účely této diplomové práce si dovolím pro všechna území zkratku „obec“. 

 Z uvedeného vyplývá, že místní referendum nelze konat na území vojenských 

újezdů, jelikož obrana ČR je dostatečným důvodem pro to, aby existovali přiměřeně 
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rozsáhlé části území státu, na nichž nebude moci být vykonávána územní samospráva.
6

 Právě poslední zmíněná možnost konání místního referenda podle § 20 odst. 1 

obecního zřízení se zdá být velmi zajímavou, a to proto, že od toho, či iniciativou je 

zřízení nového městského obvodu nebo nové městské části – zastupitelstva města nebo 

přípravného výboru, závisí území, na kterém se bude místní referendum konat. 

K takovému závěru dospěl například Krajský soud v Plzni ve svém usnesení ze dne 

26.10.2005, sp.zn. 30 Ca 73/2005. Přípravný výbor v tomto případě navrhoval vyhlášení 

místního referenda o odtržení části jednoho městského obvodu od tohoto obvodu a 

vzniku samostatného městského obvodu Plzeň 11 – Roudná. Krajský soud dospěl 

k závěru, že místní referendum o zřízení nového městského obvodu oddělením části 

městského obvodu od dosavadního městského obvodu je možno konat buď eventuálně o 

rozhodnutí zastupitelstva města na území, na němž se navrhuje zřízení městského 

obvodu, nebo na návrh přípravného výboru na území celého města. Obecní zřízení totiž 

v § 20 odst. 1 stanoví, že městský obvod nebo městskou část ve statutárním městě lze 

zřídit nebo zrušit na základě rozhodnutí zastupitelstva města, pokud do 30 dnů od 

zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci. 

Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo zrušit městský obvod nebo městskou část jen 

na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na území, na němž se 

navrhuje zřízení nebo zrušení městského obvodu nebo městské části. Místní referendum 

vyhlášený na základě citovaného ustanovení tak má je jakousi kontrolní funkci, slouží 

jako nástroj k vyjádření postojů občanů k rozhodnutí zastupitelstva. Pro úplnost je nutné 

dodat, že proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni byla podána ústavní stížnost, 

avšak Ústavní soud jí svým usnesení ze dne 22.2.2007, sp.zn. III. ÚS 40/06 odmítl jako 

neopodstatněnou.        

 Ačkoliv jsou závěry Krajského soudu v Plzni zcela v souladu se zněním 

obecního zřízení, Rigel konstatuje, že žádný zákon neumožňuje konat místní 

referendum jen na části obce tak, jak to požadoval přípravný výbor
7
 a lze souhlasit 

s tím, že argument přípravného výboru, že oddělení městského obvodu není v žádném 

případě méně závažnou záležitostí než oddělení části obce,  zastávám názor, že takové 

                                                 
6
 RIGEL, Filip. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 288 s. ISBN 

9788087212851, s. 22 
7
 RIGEL, Filip. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 288 s. ISBN 

9788087212851, s. 37 
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striktní rozhraničení případů, kdy se místní referendum koná po přijetí zastupitelstvem 

města rozhodnutí o zřízení nebo zrušení městského obvodu nebo městské části, nebo jen 

na základě návrhu přípravného výboru, může představovat překážku při uplatňování 

svých práv občany městského obvodu nebo městské části.     

 Na jednu stranu je zřejmé, že možnost provádět místní referendum jen na té části 

městského obvodu, která se chce od městského obvodu oddělit se zřízením nového 

městského obvodu, by mohla vést k drobení městských obvodů, vzniku příliš malých 

městských obvodů. Na druhou stranu ale nutnost provádět místní referendum, konané 

na návrh přípravného výboru, na celém území statutárního města téměř vylučuje 

možnou úspěšnost tohoto místního referenda. Jsem totiž toho názoru, že takové 

referendum by nemohlo být platné a závazné z toho důvodu, že by se nejspíše netěšilo 

velkého zájmu ze strany obyvatelů statutárního města, jelikož se týká záležitosti jen 

části městského obvodu tohoto statutárního města. Za situace, kdy místní referenda o 

zákazu hazardu (např. neúspěšné místní referendum v Olomouci, konané dne 

12.12.2014) , o velkých investicích obce (např. neplatné místní referendum o poloze 

hlavního nádraží v Brně) a jiných důležitých aspektech života obce někdy jen stěží 

dosahují potřebné účasti oprávněných voličů, je totiž naivní předpokládat, že by se 

obyvatelé např. Prahy 5 zajímali o dění v části městské části Praha 10 natolik, že by se 

účastnili místního referenda o oddělení části Prahy 10 a vzniku nové městské části. 

Pokud se podíváme na tabulku v příloze této práce, tak uvidíme, že čím větší je obec, na 

jejíž území se místní referendum koná, tím menší má místní referendum šanci na úspěch 

(viz. také bod 5.1. této práce). Statutární města jsou bezpochyby velkými obcemi, je tak 

téměř vyloučeno, že by obyvatelé části městského obvodu nebo městské části mohli 

sami domoci oddělení této části podáním návrhu přípravného výboru na konání 

místního referenda.           

 Nezbývá tedy nic jiného, než nechat na zákonodárci hledání „zlaté střední 

cesty“.       

2.2 Dělení místních referend. Konzultativní a ratifikační místní 

referenda 

Místní referenda můžeme rozdělit na místní referenda konaná obligatorně a místní 

referenda konaná fakultativně. Obligatorně se musí konat referendum o oddělení části 
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obce podle §21 odst. 1 zákona o obcích nebo také referendum o oddělení městské části 

od hlavního města Prahy podle zákona §12 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze. K 

fakultativním místním referendům lze zařadit všechna ostatní místní referenda.  

 Místní referenda můžeme dále rozdělit na místní referenda svou povahou 

konzultativní nebo ratifikační. K takovému rozdělení místních referend se kloní 

názorově například J. Vedral
8
, nebo také P. Svoboda

9
. O ratifikační místní referendum 

se jedná v případě, že se místní referendum koná o otázce, která patří do samostatné 

působnosti obce, o které přísluší obci podle zákona přijmout konečné rozhodnutí
10

, a 

tedy se v tomto místním referendu rozhoduje s konečnou platností. V případě 

konzultativního referenda výsledkem je jakési zformulování stanoviska obce k určité 

otázce
11

, ve které obec sice sama nerozhoduje, ale může se v rámci své samostatné 

působnosti k této otázce jako dotčený subjekt vyjádřit.   

 Rozdělení místních referend na konzultativní a ratifikační (nebo-li decisní, 

závazné
12

) nebylo vždy jednoznačné, hlavně Ústavní soud se ke konzultativním místním 

referendům stavěl negativně, dovozoval, že zákon o místním referendu konzultativní 

referendum neumožňuje a připouštěl existenci jen referend ratifikačních
13

. S tímto 

názorem Ústavního soudu polemizoval např. P. Svoboda, který zastává názor, že takový 

výklad je krajně restriktivním výkladem nejen samotného institutu místního referenda, 

ale i ústavně zaručeného základního práva občanů podílet se na správě veřejných věcí 

přímo podle čl. 21odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a v důsledku toho i obsahu 

přímé demokracie v České republice
14

. Pozitivní definice předmětu místního referenda 

podle §6 zákona o místním referendu stanoví, že referendum může být konáno jen ve 

věcech samostatné působnosti obce (jedná se o tzv. generální klauzuli) a natolik 

restriktivní výklad institutu místního referenda by mohl vést k tomu, že o většině 

záležitostí, které spadají do samostatné působnosti obce, by nebylo možné konat místní 

referendum. Obec totiž o převážné většině otázek nemůže v samostatné působnosti 

                                                 
8
 VEDRAL, Josef. K novému zákonu o místním referendu. Právní zpravodaj. 2004, 11-12. 

9
 SVOBODA, Petr. Konzultativní místní referendum - ano či ne?Acta Universitatis Carolinae. 2010,  149-

160. ISSN 03230619. 
10

 VEDRAL, Josef. K novému zákonu o místním referendu. Právní zpravodaj. 2004, 11-12 
11

 Tamtéž 
12

 KOPECKÝ, Martin. Zákon o místním referendu: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. xvi, 230 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-280-1, s. 2 
13

 Usnesení Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 706/04, [Výběr ÚS 161/2006] 
14

 SVOBODA, Petr. Konzultativní místní referendum - ano či ne? Acta Universitatis Carolinae. 2010, 

149-160. ISSN 03230619. 
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sama závazně s konečnou platností rozhodovat. Tak například ani o otázce, zda z 

vlastních finančních prostředků a na vlastním pozemku postaví čistírnu odpadních vod, 

školku nebo koupaliště, nemůže rozhodnout závazně a s konečnou platností v 

samostatné působnosti sama dotyčná obec, ale zase jen stavební úřad v rámci výkonu 

státní správy v územním či stavebním řízení vedeném podle stavebního zákona.
15

 Je 

nutné mít na paměti také to, že většina místních referend jsou konána jako 

konzultativní
16

, takže nemožnost konání konzultativních referend by mohla vést 

prakticky k zániku institutu místních referend. Konzultativní referenda se zpravidla těší 

vysoké účasti
17

, protože se nejčastěji týkají důležitých témat jako stavba dálnice, těžba 

uhlí nebo zástavba území obce. Dle mého názoru by bylo odepírání občanům práva se k 

záležitostem až nadobecního významu vyjádřit nedemokratické. I když mnohdy bývá 

výsledek konzultativního referenda pouhým vyjádřením názoru občanů obce a nemá 

vliv na konečné rozhodnutí orgánů kraje nebo státu, může být tento názor použit obcí 

jako argument navíc, k tomu je obec povinna takto vyslovený názor občanů prosazovat 

právě v řízeních před orgány státu a kraje.       

 Názor Ústavního soud na konzultativní referenda se ale postupem času 

transformoval a Ústavní soud zaujal názor, že konzultativní referenda konat lze, kdy ve 

svém nálezu konstatoval, že konání místního referenda nemůže bránit skutečnost, že 

určitá věc je či bude předmětem správního řízení konaného v přenesené působnosti
18

, 

což bude v praxi často znamenat právě prosazování obcí názoru občanů zjištěného 

v konzultativním místním referendu ve správních řízeních konaných v přenesené 

působnosti. Během své další rozhodovací praxe Ústavní soud ve svém usnesení uvedl, 

že má zmiňované usnesení Ústavního soudu ze dne 31.08.2006, sp.zn. II. ÚS 706/04 za 

překonané právě nálezem ze dne 13.03.2007, sp. zn. I. ÚS 101/05, a že článek 89 odst. 2 

Ústavy se vztahuje jen na nálezy, nikoliv na usnesení Ústavního soudu
19

.  

 Také pozdější judikatura zastává názor, že referendum má sloužit k vyjadřování 

názoru občanů, kdy jak Ústavní soud
20

, tak Nejvyšší správní soud
21

 shodně stanovili, že 

                                                 
15

 Tamtéž 
16

 MATES, Pavel. Právní úprava místního referenda. Právní fórum. 2007, 4(2), 55-61. ISSN 12147966 
17

 RIGEL, Filip. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 288 s. 

ISBN 9788087212851, s. 57 
18

 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 101/05 
19

 Usnesení Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 265/10 
20

 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 263/09 
21

 Rozsudek  Nejvyššího správního soudu ze dne 5.3.2015, sp.zn. Ars 11/2014 – 42  
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podstata a hlavní účel místního referenda „spočívá ve formování politické vůle uvnitř 

společenství, kterou orgány obce mají teprve „realizovat navenek.“ Výsledek referenda 

proto zavazuje orgány místní samosprávy k požadované činnosti či k cíli, kterého se 

mají snažit dosáhnout. Obdobně Nejvyšší správní soud již dříve uvedl, že „smysl 

existence místního referenda spočívá v možnosti občanů vyjádřit jeho prostřednictvím 

politicky validně svůj názor“
22

. 

2.3 Limitace předmětu místního referenda 

V současné době tedy platí, že referenda mohou být jak ratifikační, tak i 

konzultativní. Pro oba druhy referend ale ve stejné míře platí, že v místních referendech 

podle §6 zákona o místním referendu lze hlasovat pouze o věcech, které patří do 

samostatné působnosti obce. Ústavní soud ve svém již zmíněném usnesení ze dne 

31.08.2006 sp.zn. II. ÚS 706/04 judikoval, že jednu z nejdůležitějších podmínek konání 

místního referenda představuje skutečnost, že v referendu položená otázka spadá do 

samostatné působnosti obce.        

 Co patří do samostatné působnosti obce je vymezeno v zákoně o obcích
23

, 

v zákoně o hlavním městě Praze
24

 a v jiných zákonech, které samostatnou působnost 

obce rozšiřují
25

.          

 I když se pojem „samostatná působnost obce“ zdá být přesným, není tomu tak. 

Tento pojem totiž zahrnuje jak působnost, tak pravomoc obce. Jinými slovy, pokud 

občané obce a další oprávněné osoby v místním referendu rozhodují o určité otázce, 

vždy rozhodují nejen o nějaké věcné záležitosti, ale nutně i o odpovídajícím právním 

úkonu či aktu obce, který obec může (je oprávněna) v této záležitosti učinit.
26

  

 Limitace předmětu místního referenda ale nekončí jen uvedenou generální 

klauzulí. Negativní definici předmětu místního referenda přináší §7 zákona o místním 

referendu. Podle uvedeného §7 místní referendum nelze konat 

a) o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města, 

                                                 
22

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.11.2014, sp.zn. Ars 3/2014-41  
23

 Zejména v § 7 odst. 1, § 8, § 35 odst. 1 a 2, § 84, 85 a 102, zákona o obcích 
24

 Zejména v § 2 odst. 1 a 2, § 16 odst. 1, 2 a 3, § 18 odst. 1, § 33, 59, 68, 89 a § 94 odst. 1, 2 a 3, zákona 

o hlavním městě Praze 
25

 Např. stavební zákon § 5 odst. 2, § 6 odst. 5, § 6 odst. 6 písm. d), § 7 odst. 2, § 7 odst. 3 písm. a), § 85 

odst. 1 písm. b) a § 89 odst. 4) 
26

 SVOBODA, Petr. Konzultativní místní referendum - ano či ne? Acta Universitatis Carolinae. 2010, , 

149-160. ISSN 03230619 
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b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich 

vnitřním uspořádání, 

c) o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného 

statutárního města (dále jen „starosta obce“), primátora statutárního 

města a primátora hlavního města Prahy (dále jen „primátor“), 

místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, 

městského obvodu nebo městské části (dále jen „rada obce“), členů rady 

statutárního města a hlavního města Prahy (dále jen „rada statutárního 

města“) a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního 

města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a 

statutárního města, 

d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s 

právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu 

mohlo být v rozporu s právními předpisy, 

e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení, 

f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo 

g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, 

h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na 

konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců. 

Dále se budu podrobněji věnovat jednotlivým částem § 7 zákona o místním 

referendu, jelikož právě dodržení limitů stanovených v uvedeném ustanovení je stěžejní 

pro uspořádání platného a závazného místního referenda v obci.      

2.3.1 K § 7 písm. a) až c) zákona o místním referendu 

Začneme-li od začátku, tj. od písmene a) uvedeného ustanovení, zjistíme, že 

zákon zakazuje konání referenda o rozpočtu obce a také jedné určité položky rozpočtu – 

o místním poplatku. Ze zákazu konání místního referenda jen o jednom druhu příjmu 

rozpočtu obce, a to místních poplatcích, lze dovodit závěr, že je možné konání místního 

referenda o ostatních příjmech, a analogicky o výdajích, obce, i když někteří autoři 

s uvedeným závěrem polemizují
27

. S názorem, že nelze konat místní referendum o 

příjmech a výdajích obce nemohu souhlasit. Nejen že by se uvedené výslovné vyjmutí 

                                                 
27

 MATES, Pavel. Ještě jednou k místnímu referendu. Právní zpravodaj. 2004, 14. 
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možnosti konání místního referenda o místních poplatcích zdálo být nadbytečným, ale, 

což je důležitější, zákaz konání referenda o všech položkách rozpočtu obce by 

znemožnil konání místních referend o všech finančních otázkách obce, do kterých také 

spadá nakládání s majetkem obce, výstavba elektráren, zákaz loterií a jiných podobných 

her, uskutečňování investičních záměrů investorů apod. Tak restriktivní výklad by mohl 

vést až k nemožnosti konání místního referenda prakticky o všech otázkách, spadajících 

do samostatné působnosti obce, vždyť v naprosté většině případů konání nebo nekonání 

obce s sebou nese jisté výdaje nebo příjmy.     

 Písmeno b) rozebíraného §7 znemožňuje konání referenda o zřízení nebo zrušení 

orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání.  

 Orgány obce jsou vymezeny v §5 zákona o obcích, resp. V §1 odst. 4 a §4 odst. 

1 zákona o hlavním městě Praze. Zákon také v §106 odst. 1 zákona o obcích dovoluje 

zřizování tzv. zvláštních orgánů obce. K tomu je fakultativním orgánem obce obecní 

policie, která se zřizuje podle §1 odst. 1 zákon o obecní policii formou obecně závazné 

vyhlášky.           

 Orgány obce jsou zřizovány zákonem a jejich uspořádání je také upraveno v 

zákoně, zastupitelstvo je zřizováno dokonce Ústavou v čl. 101 odst. 1. Je tedy logické, 

že místním referendem nelze v uspořádání orgánů nic měnit, jelikož nové, pozměněné 

uspořádání orgánů obce by bylo v rozporu se zákonem.     

 Ustanovení §7 písm. c) zakazuje konání místního referenda o volbě a odvolání 

starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen „starosta 

obce“), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen 

„primátor“), místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského 

obvodu nebo městské části (dále jen „rada obce“), členů rady statutárního města a 

hlavního města Prahy (dále jen „rada statutárního města“) a dalších členů zastupitelstva 

obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů 

dalších orgánů obce a statutárního města. Volba uvedených činitelů je upravena 

zákony
28

, přitom platí, že místní referendum by nemělo nahrazovat zákon. Pokud by 

bylo možné odvolání daných činitelů v místním referendu, šlo by nejspíše o specifický 

institut, tzv. recall
29

. Pokud by ale zákonodárce chtěl podobný institut zavést, vyžádalo 

                                                 
28

 Např. zákonem č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí 
29

 RIGEL, Filip. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2011, 288 s. 

ISBN 9788087212851, s. 69 
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by si to změny také v některých dalších zákonech, např. by bylo dobré zavést přímou 

volbu starosty, aby ho bylo možné vůlí lidu nejen odvolat, ale i zvolit. 

2.3.2 K § 7 písm. d) zákona o místním referendu 

Další písmeno rozebíraného ustanovení zákona, tj. písmeno d), stanoví zákaz 

konání místního referenda, jestliže by otázka položená v místním referendu byla v 

rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být 

v rozporu s právními předpisy. Nejde zde jen o rozpor se zákony, ale i s mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána a podzákonnými právními předpisy. 

Zákaz přímého rozporu se zákonem je tedy jednoznačný. Otázkou ale je, zda se zákaz 

vztahuje také na porušení zákona skrze porušení smluvního závazku, kterým by byla 

obec vázána. Názory judikatury na danou problematiku se liší. Prvním názorem je 

názor, že nelze konat místní referendum o dodržení smluvních povinností obcí. To je 

případ rozhodnutí soudu ohledně referenda konaného ve městě Zábřeh o otázce, zda má 

obec uzavřít smlouvu o prodeji pozemků, o kterém již byla uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí, která nijak neupravovala možnost od ní odstoupit. Ve svém usnesení 

soud dospěl k závěru, že by v případě neuzavření smlouvy v důsledku negativního 

výsledku místního referenda šlo o porušení zásady pacta sunt servanda a tedy i 

ustanovení §488 a 489 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku
30

. V současné době 

by tedy šlo o porušení §3 odst. 2 písm. d), §1759 a dále také §1790 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku.         

 Jak již bylo zmíněno výše, judikatura soudů ale v této otázce není jednotná. Tak 

Krajský soud v Hradci Králové například připustil konání místního referenda o otázce 

„Souhlasíte s umístěním větrných elektráren v katastrálním území Havlíčkova 

Borová?“, ač již v této době byla uzavřena o výstavbě větrných elektráren smlouva
31

. 

 Rozdíl v těchto případech lze nejspíše spatřovat v tom, že v prvním případě se 

obec nemohla vyvázat ze smlouvy, aniž by neporušila svojí smluvní povinnosti 

(smlouva o smlouvě budoucí s možností od ní odstoupit nepočítala), v druhém případě 

obci hrozila jen sankce od smluvního partnera.      

 Pochopitelně by rozlišováním situací, kdy nelze vůbec odstoupit od smlouvy, či 

tak lze učinit jen pod hrozbou sankce, mohlo vést až k absurdním výsledkům, kdy by 

                                                 
30

 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11.2008, sp. zn. 22 Ca 309/2009  
31

 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24 11. 2008, sp.zn. 30 Ca 173/2008-64  
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obce záměrně, s cílem zabránit konání místního referenda, vypouštěli ustanovení o 

možnosti jednostranně odstoupit ze všech svých smluv. K dané problematice se proto 

vyjádřil Ústavní soud, který konstatoval, že „dle názoru Ústavního soudu nelze žádným 

smluvním ujednáním mezi obcí a třetí osobou předem vyloučit občany z přímého podílu 

na správě věcí veřejných. Pouhým poukazem na existenci předchozího 

soukromoprávního závazku nelze zabránit občanům obce, aby k určité otázce veřejného 

zájmu zaujali postoj demokratickým aktem místního referenda.    

 Referendum nelze prohlásit za nepřípustné ani s odkazem na obavy obce z 

eventuálních soukromoprávních sankcí, které by po ní v návaznosti na výsledek 

místního referenda mohl požadovat smluvní partner, se kterým obec před konáním 

místního referenda o navržené otázce uzavřela smluvní vztah. Může jít však o významný 

politický argument, kterým se orgány obce mohou snažit přesvědčit občany, aby v 

místním referendu hlasovali určitým způsobem.     

 Neobstojí ani argument právní jistoty, uplatněný krajským soudem, neboť právní 

řád žádnému právnímu subjektu nezakazuje usilovat o zánik či změnu jeho smluvního 

závazku, k nimž může dojít mimo jiné i dohodou stran“, a dále také, že „ze stejných 

důvodů je irelevantní také argumentace krajského soudu týkající se možnosti či 

nemožnosti obce od předmětné smlouvy jednostranně odstoupit. Krajský soud přehlíží, 

že místní referendum je v daném případě nástrojem občanů, kterým lze přimět orgány 

obce, aby se uvedenou občanskoprávní otázkou vůbec zabývaly, případně usilovaly o 

její rozřešení v občanskoprávním řízení (podobně jako rozřešení otázky platnosti 

samotné smlouvy).“
32

 

2.3.3 K § 7 písm. e) zákona o místním referendu 

Ustanovení §7 písm. e) zákona o místním referendu zakazuje konání místního 

referenda v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení. 

Zvláštním řízením přitom není jen řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním 

řízení, jak je uvedeno v poznámce pod čarou a pod kterým nyní je potřeba rozumět 

zákon č. 500/2004, správní řád. Pojem „zvláštní řízení“ je obsahově širší než pojem 

„správní řízení“, může zahrnovat např. řízení podle zákona o zadávání veřejných 
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zakázek
33

. Nepřípustné je přitom meritorně v takovém zvláštním řízení rozhodnout, 

nikoli řízení iniciovat.
34

         

 Daná problematika již mnohokrát byla předmětem rozhodovací činnosti soudů. 

Za nejpodstatnější judikát na danou problematiku lze považovat již zmiňovaný nález 

Ústavního soudu ze dne 13.3.2007, sp.zn. I. ÚS 101/05, který stanovil, že uvedená 

výluka 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. To znamená, že pro to, aby se místní referendum nemohlo konat pro výluku 

podle §7 písm. e) zákona o místním referendu, muselo by se zvláštní řízení konat 

v rámci obce, ne v rámci kraje.        

 Ústavní soud se v daném nálezu zabýval schvalováním územně plánovací 

dokumentace, neboť právě s otázkami možnosti konání místních referend o návrzích 

územních plánů, souhlasu občanů obce s výstavbou určitých objektů a zachování 

stávajících územních plánů souvisela velká část soudních řízení. Jako příklad můžeme 

uvést rozhodování Krajského soudu v Plzni, kdy usnesením ze dne 21.4.2005, sp.zn. 58 

Ca 23/2005-41 soud došel k podobným závěrům jako Ústavní soud v již uvedeném 

nálezu, dále usnesení ze dne 1.4.2010 Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka 

v Pardubicích, sp.zn. 52 A 9/2010 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 

25.3.2009, sp.zn. 44 Ca 15/2009.        

 Uvedený nález Ústavního soudu stanoví, že územně plánovací dokumentace je 

výsledkem procesu probíhajícího v přenesené působnosti obce a v samostatné 

působnosti je jen schvalována. Z uvedeného vyplývá, že pokud je územní plán ve stadiu 

návrhu, nebrání konání místního referenda ani § 7 písm. e), ani jiné ustanovení zákona o 

místním referendu.          

 Nic nebrání tedy konat místní referendum o tom, jaké stanovisko bude obec 

zastávat k projektům, během řízení o kterých má obec postavení účastníka řízení, 

protože daná otázka spadá do samostatné působnosti obce, jak dovodil například 

Městský soud v Praze ve věci vyhlášení místního referenda ohledně Klánovického 
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golfového areálu
35

.          

 Za jistě zajímavé lze mít usnesení Krajského soudu v Praze týkající se návrhu 

přípravného výboru na konání místního referenda v obci Černolice. Během řízení soud 

zjistil, že otázky navržené přípravným výborem jsou obsahově totožné s námitkami, 

které již byly k návrhu územního plánu vzneseny v rámci jeho projednávání. Soud tedy 

stanovil, že ačkoliv návrh na konání místního referenda byl v dané věci podán ještě před 

tím, než byl územní plán vydán zastupitelstvem obce, a není a priori vyloučeno, aby 

ještě v této fázi přijímání územního plánu mohlo být vyhlášeno místní referendum o 

otázkách týkajících se územního plánu, není v dané věci možné místní referendum 

uspořádat, protože v případě, kdy jsou otázky navržené přípravným výborem pro místní 

referendum obsahově totožné s námitkami podanými proti návrhu územního plánu, 

přičemž o těchto námitkách správní orgán již rozhodl před podáním návrhu na konání 

místního referenda, nelze takové místní referendum konat, neboť se o položené otázce 

rozhoduje ve zvláštním řízení [§ 7 písm. e) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu. 

Soud totiž nepovažuje za možné, aby občané obce v rámci místního referenda opětovně 

rozhodovali ve věci již příslušným správním orgánem ve zvláštním řízení rozhodnuté.
36

 

 Jistou kuriozitou je také možnost, resp. nemožnost, konání tzv. „referenda o 

referendu“, tj. konání místního referenda o tom, zda má být konáno místní referendum o 

určité otázce. K tomu se vyjádřil například Krajský soud v Hradci Králové, kdy 

stanovil, že není přípustné vyhlásit místní referendum o otázce, zda má být vyhlášeno 

místní referendum.
37

 Ke stejným závěrům dospěl také Krajský soud v Brně ve věci 

návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Úsobrno, kdy soud 

konstatoval, že podmínky, které musí být splněny pro vyhlášení místního referenda 

zastupitelstvem obce jsou upraveny v zákoně o místním referendu.
38

 K uvedené 

problematice se vyjádřil také Ústavní soud, kdy stanovil, že účelem místního referenda 

je umožnit občanům přímou správu veřejných věcí náležejících do samostatné 

působnosti obce (statutárního města) s výjimkami v zákoně o místním referendu 

uvedenými, nikoliv rozhodování, jímž by se – v rozporu se smyslem zákona o místním 

referendu – nahrazovala činnost obecního úřadu, rady obce a zastupitelstva obce 
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spojená s jejich zákonnými povinnostmi [např. přezkoumání náležitostí návrhu 

přípravného výboru – § 12 zákona o místním referendu, či rozhodnutí o tom, že se 

místní referendum nevyhlásí – § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu]. 

Opačný výklad by absurdně mohl připustit i cyklení referend (referendum o tom, že má 

být konáno referendum o dalším referendu atd.).
39

 

2.3.4 K § 7 písm. g) a h) zákona o místním referendu 

Velmi zajímavým se jeví být ustanovení §7 písm. g zákona o místním referendu, 

které zakazuje konání referenda o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné 

vyhlášky obce. Dané ustanovení se zdá být poměrně jasným, ale doopravdy tomu tak 

není.            

 Vydávání obecně závazných vyhlášek zastupitelstvem obce na základě 

zmocnění čl.104 odst.3 Ústavy spadá do samostatné působnosti obce. Vydávání obecně 

závazných vyhlášek také upravuje §7 a §10 zákona o obcích, resp. §44 zákona o 

hlavním městě Praze. I když vydávání obecně závazných vyhlášek patří do samostatné 

působnosti obce, nelze o jejich schválení, změně nebo zrušení konat místní referendum. 

Místní referendum, kterým by tedy občané obce přímo rozhodovali, zda schvalují či 

nikoli předloženou obecně závaznou vyhlášku by tedy nemělo být přípustné.  

 Na druhou stranu se však obecně závaznými vyhláškami upravují vnitřní 

záležitosti obce, které se občanů obce přímo týkají a ke kterým by občané měli mít 

možnost se vyjádřit. Není však v silách občanů posoudit kvalitu návrhu obecně závazné 

vyhlášky po právní a formální stránce. K tomu se vyjádřil Nejvyšší správní soud, kdy 

konstatoval, že „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 předpisů je totiž, jak bylo 

předestřeno v předchozím odstavci, specifickou a odbornou 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 
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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. 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.“
40

           

 Z uvedeného lze tedy dospět k závěru, že v místním referendu lze rozhodovat o 

otázkách, kdy vůle občanů se potom promítne do obecně závazné vyhlášky, kterou ale 

musí samostatně naformulovat a řádně přijmout zastupitelstvo obce. Lze například mít 

za přípustné referendum, které se konalo v Olomouci o otázce „Souhlasíte s tím, aby 

statutární město Olomouc učinilo veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a 

sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních 

terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a v 

§ 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to na celém svém území?“ 

 Posledním případem, kdy není konání referenda možné je případ podle 

ustanovení §7 písm.h) zákona o místním referendu. Dle daného ustanovení není možné 

konat místní referendum, jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání 

návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.   

 Je tedy zřejmé, že překážkou pro konání místního referenda není samotné konání 

místního referenda o té samé otázce během doby kratší než 24 měsíců, ale platné 

rozhodnutí přijaté v konaném místním referendu. Pro nemožnost konání místního 

referenda tedy musí být kumulativně splněny dvě podmínky: a) musí jít o platné místní 

referendum – musí být dosažena minimální hranice účasti oprávněných osob a b) musí 

se jednat o místní referendum, nikoli o neformální průzkum, anketu či jiné hlasování. 

Uvedené potvrdil například Krajský soud v Hradci Králové, který stanovil, že 
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„zastupitelstvo obce nemůže rozhodnout o tom, že místní referendum o navržené otázce 

nevyhlásí, s odůvodněním, že názor občanů obce o téže či podobné otázce byl již 

zkoumán jinou formou (například prostřednictvím ankety).“
41

    

 Na závěr k výkladu o § 7 zákona o místním referendu lze doplnit, že je potřeba 

aplikovat restriktivní výklad daného ustanovení, což konstatoval Ústavní soud v již 

zmíněném nálezu sp.zn. III. ÚS 995/09: „Místní, resp. krajské referendum, představují 

významné prvky přímé demokracie v politickém systému České republiky. Při výkladu 

právních předpisů, jež omezují možnosti vyhlášení místního referenda, je třeba mít na 

zřeteli článek 22 Listiny, požadující, aby nejen zákonná úprava politických práv, ale i 

jejich výklad umožňovaly a ochraňovaly svobodnou soutěž politických sil v 

demokratické společnosti. V intencích tohoto článku je nutné vykládat i ustanovení § 7 

ZMR, jež taxativně vymezuje podmínky, kdy místní referendum nelze konat. Toto 

ustanovení musí být dle názoru Ústavního soudu vykládáno restriktivním způsobem.“ 

2.4 Určitost otázky položené v místním referendu 

Otázka navržená při místní referendum nejen že musí spadat do samostatné 

působnosti obce a naopak nespadat pod otázky, o kterých dle §7 zákona o místním 

referendu nelze místní referendum konat, musí být dále dle §8 odst. 3 zákona o místním 

referendu jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ 

nebo slovem „ne“.          

 Otázka v místním referendu tak musí být nejen zjišťovací (nikoli doplňovací), 

ale i jednoznačně položená. Pod jednoznačným zněním otázky položené v místním 

referendu se rozumí takové její znění, které nebude osoby oprávněné k hlasování 

dezinformovat, neumožní dvojí výklad, nebude zavádějící, nevyužije vícerých záporů, 

nebude sugestivní či kapciózní.
42

        

 V otázce by se kromě toho měli používat taková slovní spojení a termíny, které 

zná zákon, aby nevznikalo pochybností o smyslu a obsahu otázek. Příkladem takového 

nesprávného a matoucího použití slovních spojení může sloužit otázka, která měla být 

položena v navrhovaném místním referendu v obci Makotřasy: „Souhlasíte s tím, aby 

území, které je k datu 5. 9. 2008, tvořeno pozemky parcelní číslo 725, 741 829 a 1028 - 
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s výjimkou schválené stavební rezervy - v katastrálním území Makotřasy bylo v 

územním plánu obce zachováno jako území, které nelze zastavět?“. V navrhované 

otázce bylo užito slovní spojení „stavební rezerva“, které stavební předpisy neznají, 

není tedy patrné, zda šlo o zákonný pojem „územní rezerva“ nebo „stavení uzávěra“ 

nebo pojem zcela jiný.
43

 Otázka tak není jednoznačná a proto o ní nelze konat místní 

referendum.          

 Nelze zapomínat ani na to, že otázka by měla být přehledná. I když 

nepřehlednost, použití složitých větných konstrukcí a složitých souvětí neznamená 

nepřípustnost referenda, lze doporučit jednodušší konstruování vět s ohledem na 

oprávněné osoby, které by měli v místním referendu jednoduše vyjadřovat svou vůli, 

nikoli luštit dlouhé větné celky.        
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3. Vyhlášení místního referenda 

Podle zákona o místním referendu rozhoduje o vyhlášení místního referenda 

zastupitelstvo obce ze své vůle (tzv. místní referendum „vyvolané shora“) nebo na 

návrh přípravného výboru na konání referenda (tzv. místní referendum „vyvolané 

zdola“). 

3.1 Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce 

Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva není podmíněno vůlí 

občanů obce, je zcela v gesci zastupitelstva. Pro vyhlášení místního referenda 

zastupitelstvem podle §8 odst.1 písm. a) zákona o místním referendu musí být splněny 

určité podmínky, které jsou upraveny v §14 zákona o místním referendu.   

 Pro vydání usnesení o vyhlášení místního referenda musí hlasovat prostá většina 

všech zastupitelů obce. Dané usnesení musí obsahovat následující náležitosti: 

a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje, 

b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu, 

c) odůvodnění návrhu, 

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací 

rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu 

obce, popřípadě statutárního města. 

Po tom, co se zastupitelstvo rozhodne o konání místního referenda a přijme 

usnesení, které obsahuje výše uvedené náležitosti, vyvěsí dané usnesení na úřední desce 

obecního úřadu po dobu 15 dnů. Právě takové vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o 

konání místního referenda znamená pojem „vyhlášení místního referenda“  
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3.2 Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru 

Platný zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místním referendu“) zná vedle 

referenda vyhlášeného čistě z vůle zastupitelstva obce také referendum „vyvolané 

zdola“, na návrh tzv. přípravného výboru, které může představovat významný 

demokratický kontrolní mechanismus uplatňovaný občany obce vůči jejím orgánům.
44

 

 Přípravný výbor jakožto iniciátor místního referenda
45

 je tvořen vždy minimálně 

třemi oprávněnými osobami (viz. § 2 zákona o místním referendu). V případě místního 

referenda o oddělení části obce se přípravný výbor řídí § 21 odst. 2 a 3 zákona o obcích, 

podle kterého přípravný výbor musí být nejen minimálně tříčlenný, ale v případě, že má 

členů více než tři, musí vždy mít lichý počet členů.      

 Přípravný výbor má několik oprávnění: 

a) navrhuje uspořádání místního referenda, tj. připravuje návrh na konání místního 

referenda podle §10 zákona o místním referendu, získává podpisy na 

podpisovou listinu podle §11 zákona o místním referendu, předkládá návrh 

obecnímu úřadu nebo magistrátu statutárního města podle §12 zákona o místním 

referendu. 

b) deleguje členy do komisí pro hlasování, 

c) může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo 

že návrh přípravného výboru nemá vady, 

d) může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení 

neplatnosti rozhodnutí v místním referendu. 

Z toho důvodu, že přípravný výbor nemá právní subjektivitu, potřebuje zmocněnce, 

který bude jednat jménem přípravného výboru. Takového zmocněnce přípravný výbor 

vybere ze svých členů. Úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné.   
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3.2.1 Návrh přípravného výboru 

Pro to, aby bylo možné vyhlásit referendum „zdola“, musí návrh na konání 

místního referenda podpořit určitý počet oprávněných osob. Zákon o místním referendu 

stanoví, že návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým 

podpisem alespoň v obci, která má        

 do 3 000 obyvatel 30 % oprávněných osob,     

 do 20 000 obyvatel 20 % oprávněných osob,    

 do 200 000 obyvatel 10 % oprávněných osob,    

 nad 200 000 obyvatel 6 % oprávněných osob.     

          

 Náležitostmi návrhu jsou 

a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje, 

b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu. 

Znění otázky musí být v souladu s §6, §7 a §8 odst. 3 zákona o místním 

referendu. 

c) odůvodnění návrhu. Odůvodněním návrhu je informace o účelu, očekáváních, 

cílech, předmětu místního referenda. Pro požadované odůvodnění návrhu zákon 

nestanoví žádné další podmínky. 

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací 

rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu 

obce, popřípadě statutárního města. Vyčíslení nákladů přitom nemusí být 

kvalifikované a přesné, jelikož z dikce zákona nevyplývají žádné zvláštní 

podmínky pro daný odhad. Podle usnesení Krajského soudu v Praze pro vrácení 

návrhu na konání místního referenda pro odstranění vad musí míra nesprávnosti 

dosahovat takové intenzity, že by „mohla zjevně vést k manipulaci s 

oprávněnými osobami ve prospěch konání místního referenda či ve prospěch 

konkrétního rozhodnutí o otázce v referendu položené“
46

. Dle uvedeného 

usnesení není dále povinností přípravného výboru ani rozhodovat o tom, 

z jakých kapitol rozpočtu obce se bude hradit místní referendum. 
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Takový výklad daného ustanovení se mi zdá být nejvíce vhodný a plně s ním 

souhlasím, jelikož je prakticky nemožné, aby laická veřejnost v čele s 

přípravným výborem, který tvoří také laici, mohli kvalitně rozhodovat o 

nakládání s obecným rozpočtem. 

e) označení zmocněnce z členů přípravného výboru, čí úkony jsou pro přípravný 

výbor závazně dle §9 odst. 3 zákona o místním referendu.  

f) jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde 

jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen 

"adresa"), a jejich vlastnoruční podpisy. Dle názoru vysloveného Krajským 

soudem v Ostravě "jména a příjmení členů přípravného výboru uvedená v 

návrhu přípravného výboru [§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 22/2004 Sb., o 

místním referendu] musí být totožná se jmény a příjmeními členů přípravného 

výboru uvedenými v podpisové listině [§ 11 odst. 1 písm. c) cit. zákona], neboť 

podpisová listina je jako příloha návrhu přípravného výboru jeho součástí (§ 10 

odst. 2 cit. zákona)".
47

 Dle tohoto usnesení "zákon o místním referendu 

neupravuje možnost přibrat další členy do přípravného výboru poté, co jsou již 

podepsány listiny, a z dikce zákona je zřejmé, že na podpisových listinách musí 

být členové přípravného výboru uvedeni, takže členem přípravného výboru je 

pouze ten, kdo je jako člen uveden v podpisové listině". V místním referendu 

totiž nehraje roli jen otázka pro místní referendum navržená, ale také osobnost 

členů přípravného výboru. Je zcela logické, že hlavně v menších obcích jsou 

osobní vztahy mezi obyvateli velmi úzké a členové přípravného výboru jsou 

často obecně známými aktivisty, proto svým podpisem na podpisové listině lidé 

vyjadřují svou podporu nejen samotnému místnímu referendu, ale také členům 

přípravného výboru. Podobný názor zastává také Krajský soud v Ostravě ve 

výše citovaném usnesení, kdy konstatoval, že "má za to, že opačný výklad [tj. 

připuštění možnosti měnit jména a příjmení členů přípravného výboru v průběhu 

podpisové akce a i po jejím skončení] by snižoval právní jistoty občanů, 

účastnících se podpisové akce, a mohl by ve svém důsledku vést ke zneužití jejich 

podpisů. Je nutno vzít v úvahu, že podepisující se občan vyjadřuje svou vůli ke 

konání místního referenda, která je spjata nejen s předmětem referenda 
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vyjádřeným ve znění otázky či otázek navržených k rozhodnutí, ale také se jmény 

členů přípravného výboru, kteří jsou garanty přípravy konání referenda." 

3.2.2 Podpisová listina 

Nedílnou součástí návrhu přípravného výboru je podpisová listina s 

očíslovanými podpisovými archy. Zákon stanoví náležitosti, které musí obsahovat 

podpisový arch a které jsou velice podobné náležitostem návrhu přípravného výboru. 

Jedná se o: 

a) označení území, na němž se má místní referendum konat,  

b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu, 

c) jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu, 

d) upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda tohoto znění: 

"Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo 

podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o 

místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, 

dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."  

3.2.3 Sběr podpisů 

Po nachystání podpisové listiny následuje podpisová akce, tj. sběr podpisů. 

Během sběru podpisů na podpisové archy podpisová listina nemusí být po celou dobu v 

dispozici přípravného výboru, může se vystavovat volně. Daná skutečnost plyne z §11 

odst. 3 zákona o místním referendu, kdy zákon stanoví, že návrh přípravného výboru a 

podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní 

samosprávy. Z uvedeného lze tedy usoudit, že v místech odlišných od prostorů státních 

orgánů a orgánů územní samosprávy návrh přípravného výboru a podpisové listiny 

mohou být vystaveny.         

 Oprávněná osoba, která podporuje konání místního referenda, uvede na 

podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční 

podpis, tj. údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci osoby. Právě z důvodu 

nutnosti existence možnosti jednoznačně identifikovat podepsanou osobu je nutné, aby 

údaje byly napsány srozumitelně, jinak není možné přezkoumat údaje o osobě.  

 I když judikaturou bylo připuštěno, aby některá data nebyla uvedena osobně 
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oprávněnou osobou (např. lze předtisknout název obce, první dvě čísla u roku 

narození)
48

, je nutné, aby oprávněná osoba uvedla ostatní data osobně, což plyne i ze 

samotného znění zákona, kdy slovní spojení "osoba uvede" neumožňuje jiný výklad, 

než že tak osoba učiní samostatně
49

. Odlišný výklad by sice umožnil, aby např. jeden 

člen domácnosti vyplnil údaje o ostatních členech domácnosti, ale také by mohl vést k 

účelovému manipulování, kdy při znalosti osobních údajů typu jméno, příjmení, datum 

narození a adresa (což v menších obcích a za použití sociálních sítí nebývá problém 

zjistit) by jedna osoba mohla uvést tyto údaje na podpisový arch a napodobit podpis. 

 Chybou však nebude, pokud podporovatel na archu uvede adresu svého 

skutečného bydliště, jestliže i adresa jeho evidovaného trvalého pobytu se podle 

evidence obyvatel nachází v dané obci, ani pokud se osoba podepíše domáckou 

podobou svého jména (např. Honza místo Jan).
50

 

3.2.4 Přezkum náležitostí návrhu přípravného výboru 

Právě pro zamezení manipulací a pro kontrolu splnění všech náležitostí, které 

zákon stanoví pro návrh přípravného výboru na konání místního referenda, se daný 

návrh předkládá obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu nebo 

magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města 

(pro účely této kapitoly souhrnně "obecní úřad").      

 Obecní úřad kontroluje splnění náležitostí podle §10 a §11 zákona o místním 

referendu, správnost a úplnost údajů. Nepřísluší mu ale zkoumat vhodnost či věcnou 

opodstatněnost podkládané otázky ani důvody, jež přípravný výbor k iniciaci vedly – o 

nich rozhodují konečným způsobem přímo oprávněné osoby tím, že v dostatečném 

počtu připojí svůj podpis na podpisové listiny.
51

Obecnímu úřadu dále nepřísluší 

přezkoumávat, zda otázky navržené přípravným výborem pro referendum či referendum 

samo jsou či nejsou v souladu se zákonem, protože posouzení těchto otázek přísluší 

výhradně zastupitelstvu obce poté, co mu je bezvadný návrh přípravného výboru radou 

obce předložen k projednání.
52

         

 Obecní úřad provádí také kontrolu podpisu na podpisových listinách, aby bylo 
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zajištěno, že podpisová listina obsahuje jen podpisy oprávněných osob, přitom žádný z 

podpisů není uveden dvakrát. Obecní úřad musí být schopen odůvodnit vyškrtnutí 

podpisu, co konstatuje i Nejvyšší správní soud: "v rámci kontroly podpisů na 

podpisových listinách si obecní úřad musí být naprosto jist existencí zákonného důvodu 

pro vyškrtnutí každého jednotlivého podpisu a tento důvod musí u každého 

podpisusrozumitelným způsobem specifikovat".
53

 Daný požadavek by měl zajistit větší 

transparentnost kontroly návrhu přípravného výboru na konání místního referenda a 

zamezit libovůli obecního úřadu při škrtání podpisu, kdy právě nedostatek podpisů kvůli 

vyškrtnutí velkého počtu podpisů může vést k nevyhlášení místního referenda.  

 Po přezkoumání návrhu na konání místního referenda, v případě, že daný návrh 

není bezvadný či se za bezvadný nepovažuje (v souladu s §12 odst. 3 zákona o místním 

referendu), obecní úřad neprodleně vyzve zmocněnce k opravení nedostatků a stanoví 

mu pro tuto nápravu lhůtu, která nesmí být kratší než 7 dnů. Z výzvy přitom musí být 

patrno, jaké přesně vady jsou návrhu vytýkaný. To mj. plyne z již citovaného usnesení 

Krajského soudu v Praze sp.zn. 44 Ca 44/2009-33 ze dne 22.6.2009: "Pokud obecní 

úřad toliko vrátí zmocněnci přípravného výboru pro konání místního referenda návrh 

na konání místního referenda, aniž by blíže konkretizoval, jaké nesprávné údaje návrh 

obsahuje a aniž by zmocněnci přípravného výboru stanovil lhůtu k odstranění 

nedostatků podání, porušuje § 12 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu. II. 

Chybí-li náležitá výzva k odstranění vad návrhu na konání místního referenda, stává se 

návrh na konání místního referenda bezvadným ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 

22/2004 Sb., o místním referendu, a za splnění podmínek tam uvedených." Shodně 

rozhodl i Nejvyšší správní soud ve svém již citovaném rozsudku sp.zn. Ars 4/2014-9, 

kdy konstatoval, že "z výzvy musí být určitě a jasně seznatelné vytýkané vady návrhu na 

konání místního referenda tak, aby bylo odstranění jednotlivých vad fakticky 

proveditelné; jinak jde o výzvu nekvalifikovanou, která nevyvolá účinky předvídané v § 

12 odst. 2 zákona o místním referendu, resp. která nebrání nastoupení nevyvratitelné 

domněnky bezvadnosti návrhu podle § 12 odst. 3 téhož zákona."    

 Bezvadný návrh přípravného výboru na konání místního referenda předloží rada 

obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším (i mimořádném
54

) zasedání.  
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3.2.5 Vyhlášení referenda 

Po předložení radou obce zastupitelstvu obce návrhu na konání místního 

referenda, zastupitelstvo se na svém nejbližším zasedání rozhodne o 

a) vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum 

konat, a zároveň stanoví den jeho konání, nebo o tom 

b) tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní 

referendum konat. 

Právo na vyhlášení místního referenda je přitom nárokové, což znamená, že v 

případě splnění všech zákonných podmínek, zastupitelstvo musí referendum vyhlásit. 

 Názory na rozsah posuzování návrhu na konání místního referenda 

zastupitelstvem není jednotný. Někteří autoři i soudy se domnívají, že zastupitelstvu 

nepřísluší posuzovat formální náležitosti návrhu, jelikož to je povinností obecního 

úřadu.
55

 Naopak Krajský soud v Praze ve svém již shora citovaném usnesení sp.zn.  44 

Ca 44/2009-33 dospěl k závěru, že "zastupitelstvo obce při rozhodování o vyhlášení 

místního referenda podle citovaného ustanovení posuzuje nejen to, zda je či není v dané 

věci konání místního referenda vyloučeno podle § 7 zákona o místním referendu, ale též 

to, zda otázka splňuje požadavek podle § 8 odst. 3 zákona o místním referendu, tedy zda 

je otázka jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět „ano“ nebo „ne“, 

jakož i případné nedostatky návrhu, které obecní úřad neodhalil", tj. dá se říci, že by 

zastupitelstvo dle Krajského soudu mělo vždy překontrolovat práci obecního úřadu. 

 Dle mého názoru by se zastupitelstvo nemělo zabývat kontrolou splnění 

formálních náležitostí, natož kontrolovat podpisy oprávněných osob. Bylo by to 

porušením principu právní jistoty, kdy návrh již považovaný za bezvadný může být 

shledán vadným. Přitom však zastupitelstvo na rozdíl od obecního úřadu nemusí 

přípravný výbor vyzývat k nápravě těchto formálních vad, ale může pouze rozhodnout, 

že místní referendum nevyhlásí, i když nalezené vady by mohly být přípravným 

výborem snadno opraveny. Opačný výklad by v praxi mohl vést k tomu, že obecní úřad 

by si účelově mohl "nevšímat" vad návrhu, který by byl posléze předložen 
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zastupitelstvu obce, které by dané formální vady "odhalilo" a rozhodlo, že referendum 

nevyhlásí.           

 Z uvedeného tedy plyne, že zastupitelstvo by mělo posuzovat jen přípustnost 

navrhované otázky, nikoli formální stránku návrhu. V případě, že je navhovaných 

otázek několik, ale jen některé jsou přípistné, vyhlásí zastupitelstvo místní referendum 

jen o těch otázkách, o které splňují zákonné požadavky. Není přitom možné navržené 

otázky dodatečně měnit či opravovat. Je tomu tak proto, že každá otázka je unikátní a 

pouze k ní se vztahují podpisy oprávněných osob, takže její případná změna si vynutí i 

novou podpisovou akci
56

.         

 Po přijetí rozhodnutí o vyhlášení či nevyhlášení referenda musí zastupitelstvo 

dle § 13 odst. 2 neprodleně vyrozumět zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto 

usnesení vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu.    

 Jistě zajímavou možností je možnost, aby zastupitelstvo o otázce navržené k 

rozhodnutí v místním referendu rozhodlo bez vyhlášení místního referenda. O takovém 

rozhodnutí se musí neprodleně vyrozumět zmocněnec přípravného výboru, který může 

do 7 dnů ode dne doručení vyrozumění prohlásit (formu prohlášení zákon nestanoví), že 

trvá na konání místního referenda. Po tuto dobu pro prohlášení zmocněnce o trvání na 

konání místního referenda se rozhodnutí přijaté zastupitelstvem nesmí vykonat. V 

případě, že zmocněnec prohlásí, že na místním referendu trvá, zastupitelstvo místní 

referendum na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí. Přitom rozhodnutí 

zastupitelstva přijaté o navržené otázce pozbyde dnem vyhlášení místního referenda 

platnosti.           

 Jistě zajímavou možností je možnost, aby zastupitelstvo o otázce navržené k 

rozhodnutí v místním referendu rozhodlo bez vyhlášení místního referenda. O takovém 

rozhodnutí se musí neprodleně vyrozumět zmocněnec přípravného výboru, který může 

do 7 dnů ode dne doručení vyrozumění prohlásit (formu prohlášení zákon nestanoví), že 

trvá na konání místního referenda. Po tuto dobu pro prohlášení zmocněnce o trvání na 

konání místního referenda se rozhodnutí přijaté zastupitelstvem nesmí vykonat. V 

případě, že zmocněnec prohlásí, že na místním referendu tvrá, zastupitelstvo místní 

referendum na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí. Přitom rozhodnutí 

zastupitelstva přijaté o navržené otázce pozbyde dnem vyhlášení místního referenda 
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platnosti.          

 V uvedeném případě přijetí rozhodnutí bez vyhlášení místního referenda jistý 

problém může činit otázka, zda by v případě konání místního referenda vyslovený 

oprávněnými osobami názor zavazoval zastupitelstvo takové rozhodnutí přijmout, či 

nikoli. Z podpisových listin nelze totiž zjistit, jak přesně budou oprávněné osoby na 

místním referendu hlasovat. Právě proto zákon zavádí nutnost vyrozumět o přijetí 

takového rozhodnutí zmocněnce, který může trvat na konání místního referenda. Na 

druhou stranu dle mého názoru se na podpisové listiny přípravného výboru nejčastěji 

podepíší oprávněné osoby, které s myšlenkami a názory přípravného výboru soucítí. 

Tak, například, na podpisové archy, které tvoří návrh na konání místního referenda 

podávaný smýšleným přípravným výborem "Občanská iniciativa "Obec Mšená bez 

hazardu"" se nejspíše ve většině případů podepíší oprávněné osoby podporující zákaz 

hazardu v obci. Oprávněné osoby, které jsou proti zákazu hazardu, nejspíše takovou 

iniciativu podporovat nebudou vůbec, tj. ani nepřipojí svůj podpis na podpisový arch. 

 Na závěr lze dodat, že dle §13 odst. 3 věty poslední ode dne vyhlášení místního 

referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům obce nebo orgánům 

statutárního města rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném 

místním referendu.  

3.3 Termín konání místního referenda 

Podle § 15 zákona o místním referendu se místní referendum koná nejpozději do 

90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba 

pozdější.            

 Hlasování probíhá v jednom dni, který určí zastupitelstvo obce. Zákon o místním 

referendu nestanoví žádné časové rozpětí, ani neurčuje dny, kdy se může místní 

referendum konat. Je na zastupitelstvu, aby určilo termín konání místního referenda s 

přihlédnutím ke znalosti místních podmínek tak, aby byla zajištěna co nejvyšší účast na 

hlasování
57

. Názor Krajského soudu je zcela v souladu s důvodovou zprávou k zákonu o 

místním referendu, ve které se uvádí: „Jaký konkrétní den a časové rozmezí si obec 

nebo statutární město určí, je v její dispozici. Obce i statutární města zde budou 

vycházet ze znalostí místních podmínek tak, aby byla zajištěna co největší účast na 
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hlasování".           

 I když zákon stanoví, že se místní referendum koná v jednom dni, existují z 

daného ustanovení vyjímky, a to případy, kdy se místní referendum koná současně s 

volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu 

České republiky nebo do Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, která je 

stanovena pro konání voleb. Zákon v daném ustanovení sice explicitně nestanoví, že se 

místní referendum v uvedených příkladech kona ve dvou dnech, lze to dovodit jak z 

praxe obcí, tak z judikatury. Podrobně se k dané problematice vyjádřil Nejvyšší správní 

soud: „Zatímco jazykový výklad § 5 odst. 1 ZMR nevylučuje obě varianty, teleologický 

výklad § 5 odst. 1 vede k jednoznačnému upřednostnění místního referenda ve dvou 

dnech. Smysl ustanovení totiž spočívá v tom, aby voliči, kteří chtějí volit ve volbách i v 

místním referendu, nemuseli eventuálně vážit do volebního objektu dvojí cestu. Při 

omezujícím výkladu by však došlo k naprosto nerovnovážnému rozložení mezi dvěma 

dny voleb, kdy by den voleb společně s místním referendem byl výrazně atraktivnější než 

ten druhý. Zásadní je i aspekt informovanosti a připravenosti občanů, pro které je 

společný termín srozumitelný a příhodný.       

 Tento názor ostatně potvrdila nejen ustálená praxe obcí při vyhlašování 

místních referend společně s volbami, ale i judikatura Krajského soudu v Praze, který 

vyhlásil místní referendum ve městě Milovice na dva dny, kdy se zároveň konaly obecní 

volby, a to v usnesení ze dne 30. 7. 2010 sp. zn. 44 A 62/2010, publ. pod č. 2158/2010 

Sb. NSS. Dalším takovým případem bylo vyhlášení místního referenda spolu s volbami 

do zastupitelstva kraje ve dnech 12. a 13. října 2012 v obci Jíloviště (usnesení 

Krajského soudu v Praze ze dne 13. září 2012 č. j. 50 A 15/2012-71)."
58

   

 V případě, že by se zastupitelstvo bezdůvodně odchýlilo od návrhu na konání 

místního referenda společně s volbami, by byl správní soud oprávněn zabývat se 

návrhem na vyhlášení místního referenda. K takovému závěru dospěli jak Krajský soud 

v Praze, kdy ve svém usnesení stanovil, že „v případě, že se zastupitelstvo obce bez 

bližšího odůvodnění odchýlí od racionálního návrhu přípravného výboru konat místní 

referendum souběžně s volbami do zastupitelstev obcí, je soud oprávněn zabývat se 

návrhem na vyhlášení místního referenda podle § 91a odst. 1 písm. b) s. ř. s., protože 
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místní referendum bylo vyhlášeno pouze formálně, nikoli právně správně“
59

, tak 

Krajský soud v Ústí nad Labem, který dospěl ke shodnému závěru, že „Správní soud v 

rámci řízení o návrhu na vyhlášení místního referenda vedeného dle § 91a odst. 1 

písm. b) s.ř.s. má pravomoc přezkoumávat i rozhodnutí zastupitelstva obce o vyhlášení 

referenda za situace, kdy zastupitelstvo formálně vyhlásilo místní referendum o 

navržené otázce, ale v rozporu s návrhem konat referendum souběžně s volbami do 

zastupitelstev obcí stanovilo odlišný termín jeho konání“
60

     

 V souvislosti se změnou právní úpravy volby prezidenta republiky a přijetím 

zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, vyvstala otázka, zda je možné 

konat místní referendum také během volby prezidenta, kdy tato možnost není výslovně 

uvedena v § 5 zákona o místním referendu. K dané otázce se jednoznačně vyjádřil jak 

Krajský soud v Plzni: "Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů(zákon o volbě prezidenta republiky), upravuje podmínky výkonu 

volebního práva při volbě prezidenta republiky (dále jen „volba prezidenta“), 

podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a 

provádění volby prezidenta a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum. Tento 

zákon nabyl účinnosti dne 1.10.2012 a ačkoliv neobsahuje přímou novelizaci § 5 odst. 1 

ZMR co do možnosti konat místní referendum i ve dvou dnech přímé volby prezidenta, 

soud je přesvědčen, že lze postupovat cestou analogie legis a vyhlásit místní referendum 

na dobu shodnou pro konání přímých voleb prezidenta republiky ( tzn. ve dvou 

dnech)."
61

, tak Nejvyšší správní soud: "Z hlediska hospodárnosti, časové organizace 

referenda a účasti občanů v referendu považuje soud v souladu se zákonnými 

podmínkami za vhodné uspořádat místní referendum současně s nejbližšími volbami, 

tedy v termínu prvního kola prezidentských voleb v lednu 2013 – tedy v pátek 11. ledna 

a v sobotu 12. ledna 2013."
62
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4. Platnost a závaznost místního referenda 

4.1 Obecně k platnosti a závaznosti 

Hlavními důsledky, které z konání místního referenda plynou, jsou jeho platnost 

a závaznost. Platností se přitom rozumí nejen to, že se místního referenda účastnil 

potřebný počet oprávněných osob stanovený v §78 zákona o místním referendu, ale také 

to, že nebyla vyslovena neplatnost rozhodnutí soudem podle §58 zákona o místním 

referendu.           

 Současná úprava místního referenda vyžaduje k platnosti místního referenda 

účast alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Účastí 

se přitom rozumí počet vydaných úředních obálek
63

.     

 Zároveň pro to, aby místní referendum nebylo jen platné, ale i závazné, je 

potřeba, aby pro jednu z variant hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které 

se místního referenda zúčastnili. Současně však musí být splněna podmínka, že pro 

odpověď musí hlasovat 25% z celkového počtu oprávněných osob. Což znamená, že 

v případě účasti 35% oprávněných osob, kdy pro jednu z odpovědí hlasovala 

nadpoloviční většina, referendum bude platné, ne však závazné, protože polovina z 35% 

oprávněných osob je menší, než 25% oprávněných osob.     

 Konaná místní referenda lze tak podle jejich důsledků rozdělit do tří skupin: 

a) místní referenda platná a závazná, 

b) místní referenda neplatná a nezávazná, 

c) místní referenda platná, ale nezávazná. 

Daná úprava platnosti a závaznosti referenda prošla změnami a byla předmětem 

dlouhodobější diskuze. Dřívější úprava totiž pro platnost místního referenda vyžadovala 

účast 50% oprávněných osob, pro závaznost bylo nutné, aby pro jednu z odpovědí 

hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, tj. minimálně 25% oprávněných 

osob. Požadavek 50% účasti se však jevil být příliš přísným, kdy je velmi těžké 

dosáhnout této hranice hlavně ve větších městech. Snížení hranice platnosti na 35% 

přineslo zlehčení podmínek platnosti místního referenda, avšak hranice závaznosti ve 
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vztahu k celkovému počtu oprávněných osob byla ponechána. Nelze však říci, že by 

snížení požadovaného počtu zúčastněných oprávněných osob přispělo k drastickému 

nárůstu počtu platných místních referend. Ve větších obcích dosažení snížené hranice 

účasti pro platnost místního referenda a hranice závaznosti místního referenda je stále 

problematické. Na podporu daného tvrzení lze použít tabulku z přílohy dané práce, 

která znázorňuje místní referenda konaná v roce 2014 a vztah mezi velikostí obce a 

platností a závaznosti místního referenda. Z uvedené tabulky tedy jasně plyne, že čím je 

obec větší, tím menší šanci na úspěch má místní referendum v ní konané.   

 Někteří autoři v souvislosti s tím nabízí jiné možnosti stanovení hranice pro 

platnost referenda. Například S. Kadečka a F. Rigel ve svém článku přináší zajímavou 

myšlenku, kdy vidí optimální řešení pro platnost místního referenda v dosažení hranice 

počtu osob (ať již stanoveného absolutním číslem či procentem), které se účastnily 

posledních voleb do místního zastupitelstva. To vychází z logiky, že může-li být ve věci 

rozhodnuto zastupitelstvem, které volilo x osob, může těchto x osob ve věci tím spíše 

rozhodnout samo (a není tedy třeba stanovovat jakkoliv přísnější požadavky).
64

 Tento 

názor zastává také M. Matula, který uvádí, že námitka spočívající v rozhodování 

menšiny občanů o otázkách obce může být jen stěží akceptována, uváží-li se, že účast 

ve volbách do zastupitelstev obcí často zdaleka nedosahuje 50 %. Ve volbách jde 

přitom o rozhodování, které do budoucna ovlivní řešení širokého spektra obecních 

záležitostí. V referendu je předmětem rozhodování jediná, byť třeba i významná 

otázka.
65

           

 Specifické podmínky zákon o místním referendu stanoví pro místní referendum, 

v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, anebo o připojení obce 

k jiné obci. Potom zákon vůbec nehovoří o platnosti a závaznosti jako tokových, zákon 

totiž stanoví, že je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina 

oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. Tato většina oprávněných 

osob se počítá z celkového počtu oprávněných osob 

a) v případě oddělení, v té části obce, popřípadě částech obce, která se má oddělit, 
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b) v případě sloučení obcí nebo připojení obce v té obci, ve které byl návrh 

přípravného výboru podán. 

4.2 Závaznost místního referenda 

Rozhodnutí vzešlé z místního referenda, které je platné a závazné, zavazuje 

zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního 

města. Z uvedeného plyne, že výsledek místního referenda zavazuje jen orgány obce, 

nikoli orgány kraje a státní orgány.        

 Otázkou zůstává, po jakou dobu je místní referendum pro orgány obce závazné. 

Zákon totiž žádnou dobu závaznosti rozhodnutí přijatého v místním referendu 

nestanoví. Je proto namístě uvažovat o tom, že platné a závazné rozhodnutí, které z 

místního referenda vzejde, bude změnitelné nebo zrušitelné opět pouze novým 

referendem (ať již vyvolaným cestou shora či zdola), to však bude možné ve stejné věci 

konat až po uplynutí 24 měsíců ode dne, kdy se konalo předchozí místní referendum o 

stejné otázce [§ 7 písm. h)]
66

.         

 Zákon sice stanoví, že rozhodnutí přijaté v místním referendu pro orgány obce 

závazné, nestanoví ale žádnou sankci za nerespektování výsledku. S takovou sankcí 

dříve počítal zákon o obcích, kdy do 1. 7. 2008 v § 89 odst. 2 bylo zakotveno pravidlo, 

že nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s 

rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím 

přijatým v místním referendu, vyzve Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce, aby do 2 

měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce v této lhůtě neučinilo, 

Ministerstvo vnitra jej mohlo rozpustit. Daná sankce později byla ze zákona vypuštěna, 

odpovědnost za nedodržení závazného výsledku referenda je tak s ohledem na nynější 

právní úpravu především politická
67

.       

 Nyní v případě nerespektování rozhodnutí přijatého v místním referendu by snad 

bylo možné použít § 123 a § 124, resp. § 127 zákona o obcích, resp. § 106, § 107 a § 

110 zákona o hlavním městě Praze. V případě rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného 

opatření orgánu obce v samostatné působnosti se zákonem nebo jiným právním 

předpisem nebo v případě rozporu obecně závazné vyhlášky se zákonem nadřízený 
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orgán vyzve příslušnou obec ke zjednání nápravy. Pokud tak obec neučiní, pozastaví 

nadřízený orgán účinnost tohoto nezákonného aktu obce, a pokud obec ani v dodatečné 

lhůtě nezjedná nápravu a proti rozhodnutí o pozastavení účinnosti není podán rozklad, 

podá nadřízený orgán návrh příslušnému soudu na zrušení aktu. V daném případě 

nezákonnost přijatého aktu bude dle mého názoru spočívat právě v rozporu s § 49 

zákona o místním referendu, kdy přijatý akt nerespektuje platné a závazné rozhodnutí 

vzešlé z místního referenda a které je pro orgán, který akt přijal, závazné. Nadřízenými 

orgány, které vykonávají dozorčí činnost jsou: 

a)  Ministerstvo vnitra České republiky v případě obcí podle § 123 a § 124 

zákona o obcích, 

b) Ministerstvo vnitra České republiky v případě hlavního města Prahy 

podle § 106 a § 107 zákona o hlavním městě Praze, 

c) magistrát v případě městských částí a obvodů podle § 127 zákona o 

obcích 

d) Magistrát hlavního města Prahy v případě městských částí hlavního 

města Prahy podle § 110 zákona o hlavním městě Praze 

Uvedená dozorčí činnost se však vztahuje jen na případy, kdy bylo v rozporu se 

zákonem přijato usnesení, rozhodnutí, jiné opatření orgánu obce v samostatné 

působnosti nebo obecně závazná vyhláška. Zákon však nestanoví žádné možnosti 

ochrany v případě nečinnosti orgánu obce.       
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5. Soudní ochrana 

Ústavní soud ve své rozhodovací činnosti vyvodil existenci subjektivního 

veřejného práva přípravného výboru iniciovat místní referendum, ze kterého plyne také 

právo na ochranu tohoto oprávnění ve správním soudnictví.
68

 Úprava soudní ochrany je 

obsažena jak v zákoně o místním referendu, konkrétně v § 57 a § 58, tak v s.ř.s., a to 

zejména v § 91a, § 92 a § 93.         

 Soudní ochranu lze rozdělit na předběžnou, tj. probíhající ve fázi před konáním 

místního referenda, kdy přípravný výbor místní referendum teprve hodlá iniciovat, a na 

soudní ochranu následnou, která probíhá až po uskutečnění hlasování v místním 

referendu.
69

 V úvahu připadá také řízení o ochraně ve věcech seznamu voličů podle § 

88 s.ř.s., které se použije na ochranu ve věcech oprávněných osob, jelikož údaje ze 

seznamu voličů určují také okruh oprávněných osob podle § 2 a § 29 zákona o místním 

referendu.           

 Obecně pro soudní řízení ve věcech místního referenda platí, že návrh musí být 

podán písemně nebo ústně do protokolu jen u místně a věcně příslušného soudu, kdy 

věcně příslušnými soudy jsou vždy soudy krajské, místně příslušný je vždy ten soud, do 

jehož obvodu působnosti spadá obec, na jejíž území se místní referendum má konat, či 

na jejímž území se místní referendum konalo. V případě, že návrh bude podán 

nepříslušnému soudu, nebude tento návrh postoupen soudu příslušnému, nýbrž bude 

nepříslušným soudem odmítnut jako nepřípustný. Kromě toho je nutné dbát také na 

dodržení lhůty, která je zachována pouze v případě, že návrh byl v poslední den lhůty 

podán nejpozději do 16:00 hod (§ 53 odst. 1 zákona o místním referendu), nepostačí 

tedy, aby byl návrh v tento poslední den lhůty předán prostřednictvím držitele poštovní 

licence.
70

            

 Účastníky řízení dle § 91a odst. 2 s.ř.s. jsou přípravný výbor, příslušná obec, 

městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města, městská část 

hlavního města Prahy nebo hlavní město Praha a navrhovatel.    
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 Soud rozhodne do 30 dnů usnesením podle § 91a odst. 3 s.ř.s., a to i bez nařízení 

jednání, které se ve věcech soudní ochrany místního referenda nařizovat nemusí.   

5.1 Předběžná ochrana 

Podle § 57 odst. 1 přípravný výbor má právo domáhat se ochrany u soudu 

jestliže  

a) nesouhlasí s výzvou obecního úřadu nebo magistrátu statutárního města k 

odstranění vad podle § 12 odst. 2 zákona. Přípravný výbor se může domáhat, 

aby soud určil, že návrh přípravného výboru na konání místního referenda nemá 

nedostatky, a to podle §91a odst. 1 písm. a) soudního řádu správního. 

b) Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nerozhodlo o návrhu 

přípravného výboru podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona nebo rozhodlo o tom, že 

místní referendum nevyhlásí podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona. V tomto 

případě se lze domáhat, aby soud vyhlásil místní referendum, a to dle §91a odst. 

1 písm. b) soudního řádu správního. 

V prvém případě stanoví, že návrh na konání místního referenda má nedostatky, 

což povede k zamítnutí návrhu, nebo naopak vysloví, že návrh na konání místního 

referenda nedostatky nemá. Je však třeba hlídat dodržení lhůt, aby návrh na určení 

bezvadnosti návrhu přípravného výboru na konání místního referenda nebyl odmítnut 

jako předčasný. O předčasný návrh by se jednalo v případě, že ještě neuplynula lhůta 

uvedená v § 12 odst. 1 zákona, dále také v případě, že příslušný úřad nevyzve 

zmocněnce k odstranění nedostatku náležitostí návrhu na vyhlášení místního referenda 

podle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu. Není-li bezvadnost návrhu na vyhlášení 

místního referenda zpochybněna, soud návrh na určení, že tento návrh nemá nedostatky, 

odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního, jak uvedl Krajský soud v 

Plzni ve svém usnesení ze dne 10. 7. 2006, č. j. 30 Ca 59/2006-48, publikovaném pod č. 

964/2006 Sb. NSS.
71

  Ve druhém případě, tj. kdy zastupitelstvo obce nerozhodlo o 

návrhu přípravného výboru na vyhlášení místního referenda nebo rozhodlo o 

nevyhlášení místního referenda, může přípravný výbor podat návrh na vyhlášení 
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místního referenda soudu. Z dikce zákona vyplývá, že se lze u soudu domáhat nikoli 

přezkoumání rozhodnutí o návrhu na vyhlášení místního referenda, ale vyhlášení 

místního referenda přímo [§ 91a odst. 1 písm. b) s. ř. s.]. Tomu ostatně koresponduje i § 

57 odst. 3 zákona o místním referendu, z něhož vyplývá, že soud se nezabývá 

přezkumem rozhodnutí o nevyhlášení místního referenda, nýbrž svým rozhodnutím 

rozhodnutí zastupitelstva obce či statutárního města nahrazuje.
72

 Toto ustanovení tak 

mimo jiné slouží na ochranu proti nečinnosti zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je 

dle § 13 odst. 1 zákona o místním referendu projednat návrh přípravného výboru na 

nejbližším zasedání, které se koná po předložení radou nebo starostou obce bezvadného 

návrhu přípravného výboru, resp. poté, co rada nebo starosta obce měli předložit návrh 

na konání místního referenda k projednání zastupitelstvu. Není přitom rozhodující, zda 

nejbližší zasedání zastupitelstva, na kterém se měl návrh přípravného výboru projednat, 

bylo řádné či mimořádné. Ochrana přísluší také v tom případě, pokud o návrhu 

přípravného výboru zastupitelstvo nerozhodlo, a to z toho důvodu, že se ukázalo jako 

neusnášeníschopné. I tato situace musí jít k tíži zastupitelstva a nikoli přípravného 

výboru a i takové zasedání zastupitelstva je tudíž „nejbližším zasedáním 

zastupitelstva“.
73

     V případě, že je návrh dle § 57 odst. 

2 zákona o místním referendu důvodný, soud sám vyhlásí místní referendum a stanoví 

den, kdy se bude místní referendum konat. Aktivní procesní legitimace přípravného 

výboru je ve smyslu § 91a s. ř. s. za použití § 57 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o 

místním referendu, dána i tehdy, když zastupitelstvo vyhlásí referendum, ale učiní tak v 

jiném než navrženém termínu.
74

  Pokud návrh přípravného výboru není 

důvodný, soud tento návrh zamítne. Jako předčasný bude návrh přípravného výboru 

odmítnut podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., pokud přípravný výbor podal návrh soudu 

ještě předtím, než mělo proběhnout zasedání zastupitelstva, na kterém se měl bezvadný 

návrh přípravného výboru projednat
75

.  Soudní ochrana dle § 57 zákona o 

místním referendu dopadá také na případy, kdy zastupitelstvo v souladu s § 13 odst. 3 

zákona o místním referendu sice rozhodlo o otázce navržené přípravným výborem bez 
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vyhlášení místního referenda, avšak zmocněnec přípravného výboru po vyrozumění o 

dané skutečnosti prohlásil, že na konání místního referenda trvá.  

5.1.1 Lhůty pro podání návrhu dle § 57 

Dle § 57 odst. 2 zákona o místním referendu je třeba podat soudu návrh 

nejpozději 

a) do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad,  

b) do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního 

města, kde měl být návrh přípravného výboru projednán, nebo od jednání 

zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, na kterém toto 

zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí. 

Uvedené lhůty mají hmotněprávní povahu a i v daném případě je potřeba učinit 

návrh u příslušného soudu nejpozději poslední den lhůty do 16:00 hod., jinak bude 

návrh odmítnut jako opožděný.        

 Počátkem běhu lhůt je v případě návrhu dle § 57 odst. 1 zákona počátek 

následujícího dne po doručení písemné výzvy obecního úřadu zmocněnci podle § 12 

odst. 2 zákona k odstranění vad návrhu.        

 Návrh na vyhlášení místního referenda podle § 91a odst. 1 písm. b) s. ř. s. je 

třeba podat nejpozději do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce, na kterém toto 

zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí [§ 57 odst. 2 pism. b) zákona č. 

22/2004 Sb., o místním referendu], nikoliv do 20 dnů ode dne písemného vyrozumění 

přípravného výboru o výsledku jednání zastupitelstva.
76

 Návrh se podává písemně nebo 

ústně do protokolu (§ 93 odst. 2 s.ř.s.).  
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5.2 Následná ochrana 

Následná soudní ochrana ve věcech místního referenda dopadá na případy řízení 

o návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v již 

uskutečněném referendu. Zákon v § 58 počítá se třemi důvody pro podání návrhu na 

vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním 

referendu:  

a) došlo k takovému porušení ustanovení tohoto zákona, které mohlo ovlivnit jeho 

výsledek, 

b) bylo konáno místní referendum o věci, která nepatří do samostatné působnosti 

obce nebo statutárního města, nebo 

c) bylo konáno místní referendum o věci, o níž místní referendum nelze podle § 6 

konat.  

Odkaz za § 6 zákona o místním referendu, který obsahuje § 58 odst. 1 písm. c) je 

přitom zjevně chybný. Nikoli § 6, ale § 7 zák. míst. ref. uvádí okruh věcí v samostatné 

působnosti, o nichž nelze místní referendum konat.77 § 6 zákona přitom neobsahuje 

výčet věcí, o nichž nelze místní referendum konat.     

 Ze znění § 58 tak vyplývají dva typy řízení: řízení, ve kterém se navrhovatel 

domáhá vyslovení neplatnosti hlasování (§ 91a odst. 1 písm. d) s.ř.s.) nebo neplatnosti 

rozhodnutí přijatého v místním referendu (§ 91a odst. 1 písm. c) s.ř.s.). Návrhu na 

vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu bude vyhověno, pokud se 

referendum konalo o nepřípustné otázce, zatímco neplatnost hlasování by měla být 

vyslovena tehdy, došlo-li závažným způsobem k porušení ustanovení o průběhu 

hlasování v nejširším slova smyslu.
78

 Neplatnost rozhodnutí přijatého v referendu bude 

způsobena takovými vadami, které nelze zhojit novým hlasováním o položené otázce, 

protože referendum vůbec nemělo být vyhlášeno. Nejčastěji tedy půjde o vady uvedené 

v § 58 odst. 1 písm. b) a c) zákona o místním referendu. Nové hlasování bude v těchto 

případech vyloučeno. V případě, že bude rozhodnuto o neplatnosti hlasování v místním 
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referendu, bude se jednat o vady ovlivňující hlasování či zjišťování výsledků hlasování. 

V tomto druhém případě půjde o obdobu neplatnosti voleb podle § 90 odst. 1 s. ř. s. 

Bylo by zcela absurdní dovozovat z právní úpravy, že i v případě tohoto druhu chyb by 

muselo být vyhlašováno zcela znovu referendum, pokud by vada spočívala například v 

chybném spočítání výsledků hlasování..
79

       

  Je přitom důležité zasahovat do výsledků místního referenda zdrženlivě, což 

potvrdil ve svém rozsudku Nejvyšší správní soud: „otázky přípustnosti konání a 

posuzování platnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu je třeba v pochybnostech 

hodnotit ve prospěch konání místního referenda a vyslovení jeho neplatnosti připadá do 

úvahy jen tehdy, jestliže se jednoznačně prokáže, že referendum bylo provedeno 

protizákonným způsobem, resp. je zjevné, že nemělo být vůbec vyhlášeno.“
80

 Na závěr 

je nutné dodat, že vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí nevede 

samo o sobě k tomu, že se bude konat referendum nové, tj. nové místní referendum 

musí být vyhlášeno znova, pokud to bude možné s ohledem na důvody, které vedly 

k vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí přijatého v místním referendu. 

 Podle § 58 odst. 1 jsou k podání návrhu aktivně legitimováni každá oprávněná 

osoba a přípravný výbor. Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která byla oprávněna 

hlasovat v proběhlém referendu. Přípravný výbor není aktivně legitimován k podání 

návrhu na soud vždy, ale jen v případech, kdy bylo místní referendum vyhlášeno na 

návrh tohoto přípravného výboru, tj. přípravný výbor nemá aktivní legitimaci 

v případech, kdy bylo referendum vyhlášeno na základě vlastního rozhodnutí 

zastupitelstva. Účastníky řízení tak budou navrhovatel (přípravný výbor nebo oprávněná 

osoba) a příslušná obec.          

 Návrh podle § 58 odst. 1 zákona je třeba podat nejpozději do 10 dnů po 

vyhlášení výsledků místního referenda. Tato lhůta začíná běžet počátkem následujícího 

dne po vyvěšení výsledků místního referenda na úřední desce příslušného úřadu. Stejně 

jako v případech podání návrhu podle § 57 zákona musí být návrh podán u místně a 

věcně příslušného soudu, a to maximálně do 16:00 hod. posledního dne lhůty. 
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5.3 Kasační stížnost 

V případě, že některá ze stran soudu nesouhlasí s rozhodnutím krajského soudu 

o příslušném návrhu, může tato strana využít mimořádného opravného prostředku – 

kasační stížnosti, která byla ve věcech místního referenda připuštěna zákonem č. 

303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákonodárce po 1. 1. 2012 připustil 

kasační stížnost s cílem zamezit odlišnému rozhodování na úrovni jednotlivých 

krajských soudů a s vyhlídkou sjednocení judikatury v těchto věcech Nejvyšším 

správním soudem (srov. komentář k § 104 odst. 1 s.ř.s.). Pro zajištění rychlého průběhu 

řízení zákonodárce prolomil v řízení o kasační stížnosti ve věcech místního a krajského 

referenda kasační princip a svěřil NSS shodné rozhodovací pravomoci, jaké náleží 

krajským soudům v řízení v prvním stupni (§ 91a odst. 1 a § 91b odst. 1 s.ř.s.), tj. 

určení, že návrh na konání místního (krajského) referenda nemá nedostatky, vyhlášení 

referenda, vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v referendu nebo vyslovení 

neplatnosti hlasování v místním (krajském) referendu (srov. komentář k § 91a a 91b 

s.ř.s.).
81

 Z uvedeného vyplývá, že kasační soud se na rozdíl od přezkumu rozhodnutí o 

žalobách proti nečinnosti neomezuje na přezkum zákonnosti rozhodnutí krajského 

soudu (...) a jeho řízení nese v určitém rozsahu i prvky apelačního procesu.
82

  

 Na závěr je nutné dodat, že o kasační stížnosti dle § 16 odst. 2 písm. a) s.ř.s. 

rozhoduje sedmičlenný senát Nejvyššího správního soudu, který není ve svém 

rozhodování vázán žádnou lhůtou.         
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6.  Místní referendum jako nástroj politického boje v obci  

Vzhledem ke všemu výše uvedenému, hlavně k širokému okruhu otázek, o 

kterých se může konat místní referendum, je jasné, že místní referendum je důležitým a 

účinným nástrojem vlivu na dění v obci. Není proto překvapivé, že může být místní 

referendum i nástrojem boje o moc.        

 Obrátila jsem se na několik organizátorů místních referend s otázkami na dopady 

místního referenda na složení zastupitelstva v dalším volebním období a na veřejné 

mínění v obci. Dostalo se mi odpovědi od tří členů přípravných výborů:  Pavla Karhana 

z města Holešov, Víta Novotného z Bystřice nad Perštejnem a Kláry Rothové z 

Kozomína.  Dále bych ráda přiblížila jejich názory na dopady místního referenda na 

veřejné mínění a složení zastupitelstva obce.     

 Ve svých dotazech jsem se nejprve zaměřila na vztah zastupitelstva k možnému 

konání místního referenda, zajímalo mne, zda zastupitelstvo činilo nějaké obstrukce 

během přípravy místního referenda. Empirické výzkumy totiž výslovně uvádějí, že do 

místních referend iniciovaných občany výrazně zasahují lokální politici a využívají 

velmi restriktivní interpretace řady zákonných ustanovení podmiňujících vyhlášení 

referenda.
83

 Dále mne zajímalo, zda obyvatelé obce o takových obstrukcích věděli a zda 

nakonec takové obstrukce, ale i samo pořádání místního referenda mělo vliv na 

rozložení politických sil v obci.       

 V případě města Holešov dle pana Karhana zastupitelstvo úmyslně vyhlásilo z 

vlastní iniciativy referendum a stanovilo datum konání místního referenda na nevhodný 

termín, a to těsně před předáním zastupitelstvu návrhu na konání místního referenda. Za 

další obstrukci ze strany zastupitelstva města lze dle pana Karhana považovat 

bagatelizování aktivit sběratelů podpisů v místním tisku. O těchto aktivitách a 

obstrukcích ze strany zastupitelstva přípravný výbor informoval obyvatele obce osobně, 

na svých webových stránkách a prostřednictvím sociální sítě Facebook. Dle pana 

Karhana to vše vedlo k „historicky největší obměně zastupitelů“. V dalších volbách 

totiž dosud „vládnoucí“ strana získala jen dva mandáty, oproti sedmi mandátům v 

minulém volebním období. Bývalý starosta obce, který dle názoru P.Karhana byl 

hlavním iniciátorem „antikampaně“, získal nejmenší počet hlasů. Naopak pan Karhan, 

jako iniciátor místního referenda, získal podporu občanů obce a stal se jedním ze 
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zastupitelů obce, přitom strana, za kterou kandidoval ztrojnásobila svůj minulý 

výsledek.          

 Podobný dopad mělo místní referendum i ve městu Bystřice nad Pernštejnem, 

kde se konalo referendum o otázce, zda hlasující souhlasí s tím, aby ve městu byly 

umístěny závod na výrobu jaderného paliva, likvidaci radioaktivních odpadů a slévárnu 

uranových slitin. Pan Vít Novotný, předseda spolku Bystřičáci z.s., který sběr podpisů a 

podání návrhu na konání místního referenda inicioval, zastává názor, že vedení města se 

snažilo výsledek místního referenda ovlivnit neoficiální antikampaní, pomluvami. 

Místní referendum se nakonec za podpory některých členů zastupitelstva konalo, přitom 

i v tomto případě místní referendum mělo dopad nejen na výstavbu závodu na výrobu 

jaderného paliva a likvidaci radioaktivních odpadů a slévárny uranových slitin, ale i na 

složení zastupitelstva v dalším volebním období. Někteří zastupitelé, kteří se snažili 

konání místního referenda zvrátit, se rozhodli v dalším volebním období nekandidovat, 

někteří sice kandidovali, ale mandát nezískali. Naopak iniciátoři místního referenda 

získali dva místa v zastupitelstvu.       

 Stejně tak se v dalším volebním období rozhodlo nekandidovat i několik 

bývalých zastupitelů obce Kozomín, kteří konání místního referenda nepodporovali. 

Přípravný výbor navrhoval konání místního referenda zároveň s volbami do Evropského 

parlamentu, tj. 23. a 24. května 2014, starosta obce však navrhoval konat místní 

referendum dne 19.4.2014, což byla sobota před velikonočním pondělím. Až po ohlasu 

přítomných občanů obce bylo místní referendum vyhlášeno na sobotu 26.4.2014. Dle 

paní Rothové vzešlo z místního referenda jedno opoziční zastupitelské místo. 

 Z uvedeného tak vyplývá, že konání místního referenda má vliv nejen na 

vyřešení záležitosti, o které se místní referendum koná, ale i na celkové rozložení 

politických sil v obci, a to, ale mého názoru, z toho důvodu, že občané mají díky 

pořádání místního referenda šanci nahlédnout do vztahů mezi zastupiteli a ocenit snahu 

zastupitelstva města slyšet občany, zajímat se o jejich názory a vycházet jim vstříc. I 

neplatné a neúčinné, anebo dokonce i nevyhlášené místní referendum tak má vliv na 

další fungování celé obce, na rozložení politických sil a kontrolu práce zastupitelů ze 

strany občanů.           
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Závěr 

Místní referendum je reálným a fungujícím nástrojem přímé demokracie, který 

dává občanům reálnou možnost se účastnit rozhodování o záležitostech spadajících do 

samostatné působnosti obce nejen volbou svých zástupců do orgánů obce. Zákon o 

místním referendu je přitom jasným a srozumitelným „průvodcem“, který dává 

občanům i orgánům obce návod, kdy a jaké kroky směřující k uspořádání místního 

referenda činit.          

 Bohatá judikatura přitom doplňuje a koriguje ustanovení zákona, dává 

organizátorům referend rady, jak nejlépe pokládat otázky v místním referendu, jakých 

problémů se vyvarovat a jak, co učinit pro to, aby místní referendum mělo větší šanci na 

úspěch. Kromě toho judikatura také usměrňuje činnost orgánů obce a soudů, čímž 

přispívá k jednotnosti výkladu a větší právní jistotě mezi pořadateli referenda a občany 

obce. V tomto směru asi největší a nejdůležitější změnou bylo zavedení přípustnosti 

kasační stížnosti v řízeních ve věcech místního referenda, která znamená ještě větší 

sjednocení judikatury, a k tomu rychlejší a pružnější řešení otázek a sporů spojených 

s místními referendy.          

 Uspořádání platného a závazného referenda tak není nedosažitelným cílem 

organizátorů referenda, ale reálnou možností, jak působit na dění v obci. Problém tak 

dle mého názorů působí spíše ochrana výsledků, dosažených v platném a závazném 

referendu, kdy neexistuje reálná možnost, jak působit na nečinné zastupitelstvo, které 

postrádá vůli činit kroky, ke kterým je zavázáno dle výsledků místního referenda. 

Myslím si, že by bylo dále nutné zavést opatření proti vydávání usnesení, rozhodnutí, 

jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti a obecně závazných vyhlášek 

v rozporu s výsledky  místního referenda, dovodit z toho odpovědnost zastupitelstva za 

nerespektování výsledků místního referenda, jelikož v současné době není úplně jasné, 

jak postupovat v těchto případech.        

 Nehledě však na některé nedostatky úpravy, místní referenda se konají stále 

častěji a přinášejí tak občanům obcí možnosti se vyjádřit k aktuálním otázkám, 

problémům, zadat směr rozvoje obce a tím i celé společnosti. 
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Příloha 

Název obce Počet obyvatel obce 

k 1.1.2014
84

 

Platnost a závaznost 

konaného místního 

referenda 

Arnolec 159 ANO 

Velenov 229 ANO 

Želechovice 235 ANO 

Dvory nad Lužnicí 328 ANO 

Střížovice 380 ANO 

Kozomín 401 ANO 

Kurdějov 413 ANO 

Chotilsko 473 ANO 

Trstěnice 508 ANO 

Vranov 724 ANO 

Pasohlávky 727 ANO 

Vojkovice 772 NE 

Svojetice 861 ANO 

Šebetov 869 ANO 

Neurazy 897 ANO 
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Jenišov 901 ANO 

Borová 972 ANO 

Vendolí 987 ANO 

Hrobčice 1063 NE 

Černá Hora 2020 ANO 

Velká Chuchle 2266 NE 

Žlutice 2484 NE 

Velká Bystřice 3161 NE 

Klánovice 3334 ANO 

Zliv 3561 ANO 

Brušperk 3929 ANO 

Vodňany 6870 NE 

Mikulov 7416 NE 

Bystřice nad 

Perštejnem 

8444 ANO 

Lovosice 8730 NE 

Štětí 8895 NE 

Holešov 11726 NE 

Ústí nad Orlicí 14364 NE 

Náchod 20417 NE 
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Blansko 20845 ANO 

Praha 1 29223 ANO 

Praha 1 29223 NE 

Praha 1 29223 NE 

Praha 1 29223 NE 

Praha 1 29223 NE 

Znojmo 33805 NE 

Praha 7 41699 NE 

Praha 3 71023 NE 

Ústí nad Labem 93523 NE 

Olomouc 99489 NE 

Praha 8 102261 NE 

Praha 8 102261 NE 
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Shrnutí 

Tato práce se věnuje tématu místních referend, hlavně se zaměřením na zákon o 

místním referendu, který tuto problematiku upravuje. Práce sestává z úvodu, šesti 

kapitol, které sledují systematiku zákona, závěru a příloh. Daná práce se na úvod věnuje 

vymezení pojmu místních referend a historii vývoje tohoto institutu přímé demokracie 

v České republice. V první kapitole je věnována pozornost právu účasti v místním 

referendu. Druhá kapitola se zabývá přípustností konání místního referenda, vymezuje 

podmínky, za který se může místní referendum konat, o jakých otázkách se místní 

referendum může konat a limitací předmětu místního referenda. Třetí kapitola je 

věnována samotnému procesu vyhlášení místního referenda, kdy se vymezují dva 

způsoby vyhlášení místního referenda – z rozhodnutí zastupitelstva a na návrh 

přípravného výboru. Zvláštní pozornost je zde věnována právě vyhlášení místního 

referenda na návrh přípravného výboru, kdy jsou podrobněji rozebrány podmínky, které 

musí přípravný výbor pro podání návrhu splňovat, včetně sběru a počtu podpisů na 

podpisových arších. Čtvrtá kapitola je věnována podmínkám platnosti a závaznosti 

místního referenda hlavně pro orgány obce, pro které je místní referendum závazné. 

Tématu závaznosti je věnována také příloha této práce, která obsahuje tabulku 

znázorňující závislost platnosti a závaznosti místního referenda od velikosti obce, ve 

které se místní referendum koná. Pátá kapitola je věnována soudní ochraně místního 

referenda, a to jak předběžné, tak následné, včetně možnosti podání kasační stížnosti. 

Šestá kapitola je věnována zkušenostem členů vybraných přípravných výborů a 

důsledkům místních referend na politické dění v obci. Závěr je věnován poznatkům 

získaným ze studia odborné literatury a judikatury ve věci místních referend a dále také 

vymezení problémům, které by zákon o místním referendu měl řešit důkladněji.   
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Resume 

The aim of this thesis is to examine local referendums, mainly focusing on the 

Local Referendums Act which regulates this issue. This thesis consists of an 

introduction, six chapters which follow the systematics of the Act, conclusion and an 

appendix. In the introduction this thesis gives the definition of local referendums and 

deals with the history of this institution of direct democracy in the Czech Republic. The 

first chapter is devoted to the right of participation in a local referendum. The second 

chapter deals with the admissibility of a local referendum, it defines the conditions 

under which a local referendum should be held, matters in which the local referendum 

may be held and limitations of a local referendum. The third chapter describes the 

process of calling of the local referendum,  which can be called in two ways  - by the 

own decision of the municipal authorities or by the municipal authorities after the 

proposal of the preparatory committee. Particular attention is devoted to a local 

referendum called on the proposal of the preparatory committee, conditions that must be 

met by the preparatory committee, including the rules of collecting the signatures and 

the number of required signatures on the signature sheets. The fourth chapter focuses on 

the conditions that must be met for valid and binding results of the local referendum and 

the desirable conduction of the municipal authorities, for which the results of the local 

referendum are binding. Appendix of this thesis also deals with the validity, and the 

table it contains shows the dependency of the validity and binding effect of the local 

referendums on the size of the municipality in which the local referendum is held. The 

fifth chapter is devoted to the judicial protection of local referendum, both prior and 

subsequent, including the possibility of filing a cassation complaint. The sixth chapter 

reviews the experience of members of some preparatory committees and the effects of 

local referendums on political events in the community. The conclusion is devoted to 

the lessons learned from the study of literature and case-law related tp local 

referendums. In conclusion are also defined the problems which aren’t solved in Local 

Referendums Act, but there is the necessity to resolve them as soon as possible.    
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