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Místní referendum
Oddělení právního a metodického řízení voleb odboru voleb Ministerstva vnitra
obdrželo dne 16. dubna 2021 Váš e-mail s připojeným dotazem na Krajský soud
v Praze ve věci konání místního referenda a žádáte rovněž o naše vyjádření
k nastalé situaci ohledně termínu konání místního referenda v obci Podveky.
Vaši žádost o vyjádření chápeme tak, že Vám jde o zodpovězení dvou otázek:
1) Má být odložen termín konání místního referenda, který stanovil Krajský soud
v Praze svým usnesením č.j. 54 A 29/2020-36 ze dne 13. října 2020? Odložení
požadují zástupkyně přípravného výboru a opírají ho o nemožnost organizovat
kampaň v době pandemické pohotovosti.
2) Který orgán by měl zastupovat obec v jednání s přípravným výborem ohledně
termínu konání místního referenda?
Ad 1)
Termín konání místního referenda v obci Podveky vyplývá ze shora uvedeného
pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Praze, které nahrazuje vyhlášení
místního referenda zastupitelstvem obce.
K dodatečnému dotazu zástupkyně přípravného výboru ze dne 24. února 2021
se krajský soud prostřednictvím předsedy senátu vyjádřil v přípise č.j. 54 A 29/2020
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ze dne 2. března 2021, který označil za nezávazné sdělení. V něm jsou popsány
podmínky, za kterých by tento soud akceptoval posunutí data konání místního
referenda na pozdější dobu oproti termínu, který stanovil svým pravomocným
usnesením. Předseda senátu akcentuje výjimečnost takového řešení, které by mohlo
být opodstatněno např. existencí mimořádných opatření vyhlášených podle právních
předpisů, která by znemožňovala účast většiny oprávněných osob na hlasování.
Zdůrazňuje, že toto výjimečné řešení vyžaduje dosažení prokazatelné shody mezi
oběma stranami soudního sporu založené na vzájemné součinnosti a zohledňující
zájmy obce a jejích občanů.
Z přípisu jednoznačně nevyplývá, zda relevantním důvodem pro posunutí
termínu konání místního referenda je i určité omezení způsobů vedení kampaně
vyplývající z protiepidemických opatření. Stav pandemické pohotovosti totiž
nevyřazuje všechny prostředky vedení kampaně. Možné je např. využití letáků,
místního tisku, on-line konané diskuse, telefonické rozhovory i plocha, kterou může
pro představení otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu vyhradit
starosta obce na základě § 32 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místním referendu“).
Ministerstvu vnitra nepřísluší, aby interpretovalo vyjádření soudu. Co z něj však
nepochybně vyplývá, je nezbytnost oboustranné konsensuální dohody orgánů obce
a přípravného výboru jako podmínky pro stanovení odlišného termínu konání
místního referenda než toho, který vyplývá z rozhodnutí soudu.
Ad 2)
Orgány obce jsou v dotčeném stanovisku soudu zmíněny v souvislosti
s možnou dohodou o posunutí termínu konání místního referenda. V případě obce
Podveky jsou prakticky možné jen dvě možnosti – starostka obce nebo zastupitelstvo
obce. Vrcholným orgánem obce je její zastupitelstvo. Jde o kolektivní orgán, který se
schází na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Lze si tedy představit řešení, kdy
zastupitelstvo pověří některé své členy jednáním s přípravným výborem s tím, že
výslednou dohodu o termínu konání místního referenda by schválilo a místní
referendum tak vyhlásilo svým usnesením na společně dohodnutý termín.
I v této otázce se však jedná o interpretaci dodatečně vyžádaného sdělení
soudu, která Ministerstvu vnitra nepřísluší.
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Závěrem podotýkáme, že za situace, kdy není zřejmé, jestli dohoda obou stran
o odložení termínu konání místního referenda bude dosažena, musí současně
orgány obce činit v souladu se zákonem o místním referendu jednotlivé úkony
směřující k organizačně technickému zajištění místního referenda v termínu, který
stanovil soud svým rozhodnutím.
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