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I. Uvedení do problematiky
Využívám možnosti dané mi § 64 odst. 2 písm. f) zákona o Ústavním soudu
a podávám tímto návrh na zrušení ustanovení l. 2 písm. c) a l. 5 obecn závazné
vyhlášky msta Varnsdorf . 2/2012, o zabezpeení místních záležitostí veejného
poádku a estetického vzhledu msta (dále též „vyhláška“).1
II. Pijetí a obsah obecn závazné vyhlášky
Vyhlášku schválilo Zastupitelstvo msta Varnsdorf na svém zasedání dne
21. ervna 2012. Ministerstvo vnitra v rámci výkonu dozoru nad zákonností obecn
závazných vyhlášek ovilo, že vyhláška byla pijata zákonem stanovenou
procedurou, je platná a úinnosti nabyla dne 22. ervna 20122 (dnem vyhlášení).
Nezjistila jsem žádné skutenosti, které by vedly k pochybnostem o tom, že vyhláška
byla pijata zákonem stanoveným postupem.
Ped podáním návrhu Ústavnímu soudu jsem oslovila msto Varnsdorf se
žádostí o zmnu vyhlášky, msto však trvá na tom, že vyhláška jako celek je
souladná se zákonem a mé žádosti nevyhovlo (viz píloha . 4 k tomuto návrhu).
Deklarovaným cílem vyhlášky je pedcházení narušování veejného poádku
ve mst, ochrana veejné zelen a zvýšení estetické hodnoty vzhledu msta (l. 1
vyhlášky). Mezi innosti, které mohou narušit veejný poádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpenosti, zdraví a majetku, být v rozporu s ochranou
veejné zelen nebo narušovat estetický vzhled msta dle místních podmínek
na území msta Varnsdorf, je mimo jiné vyhláškou zaazeno „sezení na stavebních
ástech a zaízeních, které k takovému úelu nejsou ureny (palisády, zdné
a betonové zídky a zábrany, odpadkové koše apod.)“, viz l. 2 písm. c) vyhlášky.
Popsanou innost proto l. 5 vyhlášky povoluje pouze „na lavikách a jiných
zaízeních, která jsou svou povahou urena k sezení a odpoinku, umístných
vlastníkem (nebo s jeho souhlasem) veejného prostranství (resp. pozemku).
Na jiných stavebních ástech, pedmtech a zaízeních umístných vlastníkem
(nebo s jeho souhlasem) veejného prostranství (resp. pozemku) je tato innost
povolena jen s jeho souhlasem.“
Zástupci msta Varnsdorf na osobní schzce3 s právníky Kanceláe veejného
ochránce práv uvedli, že vyhláška (jako celek) reaguje na zhoršení situace v oblasti
veejného poádku v dsledku nepokoj ve mst v roce 2011. Cílem vyhlášky je
zachování veejného poádku a klidu v sousedských vztazích. Msto dále údajn
navýšilo poet strážník, vybudovalo nové hišt s atrakcemi pro dti, nízkoprahové
centrum, a také umístí nové laviky. Starosta msta k zákazu sezení na stavebních
ástech a zaízeních uvedl, že zákaz je plošný a dvodem je shromažování osob
a nebezpeí rušení veejného poádku. Pijetí vyhlášky se podle zástupc msta
osvdilo a jednání, které není spojeno s narušením veejného poádku, není
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trestáno. Nap. v pípad zjištní porušení zákazu vynášet na veejné prostranství
vlastní pedmty k sezení policie pouze vyzve dotynou osobu, aby odešla do domu.
III.

Protiústavnost obecn závazné vyhlášky

Protiústavnost l. 2 písm. c) a l. 5 vyhlášky spatuji v tom, že pijatá regulace
nepijatelným zpsobem zasahuje do svobody pohybu garantovaného l. 14 Listiny
základních práv a svobod (dále též jen „Listina“)4. Jedná se o zásah „do jádra“
daného práva, resp. do samotné podstaty svobody pohybu, chránné zmiovaným
lánkem.
Obce jsou oprávnny regulovat obecn závaznými vyhláškami innosti,
u nichž tato poteba vznikla v dsledku specifických místních pomr a souasn jde
o innosti spadající do samostatné psobnosti obcí vymezené v § 10 zákona
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis. Podle
tohoto ustanovení jsou obce oprávnny ukládat v samostatné psobnosti obecn
závaznou vyhláškou povinnosti:
a) k zabezpeení místních záležitostí veejného poádku; zejména mže
stanovit, které innosti, jež by mohly narušit veejný poádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpenosti, zdraví a majetku, lze vykonávat
pouze na místech a v ase obecn závaznou vyhláškou urených, nebo stanovit, že
na nkterých veejných prostranstvích v obci jsou takové innosti zakázány,
b) pro poádání, prbh a ukonení veejnosti pístupných sportovních
a kulturních podnik, vetn taneních zábav a diskoték, stanovením závazných
podmínek v rozsahu nezbytném k zajištní veejného poádku,
c) k zajištní udržování istoty ulic a jiných veejných prostranství, k ochran
životního prostedí, zelen v zástavb a ostatní veejné zelen a k užívání zaízení
obce sloužících potebám veejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.
Msto Varnsdorf deklarovalo, že sezení na pedmtech k tomu neurených
mže narušit veejný poádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpenosti, zdraví a majetku, být v rozporu s ochranou veejné zelen nebo
narušovat estetický vzhled msta. Domnívám se, že msto zavedením plošného
zákazu sezení na veejném prostranství mimo laviky zneužilo zákonné zmocnní
k neaprobovanému úelu, dostalo se svým zákazem do kolize se svobodou pohybu
garantovanou Listinou, a napadená ást vyhlášky proto nemže obstát v tzv.
testu ty krok, který Ústavní soud užívá pro posouzení konformity vyhlášky
s ústavními zákony a zákony (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 63/04).
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IV.

Pípustnost regulace

Sezení na veejném prostranství mimo laviky není podle mého názoru
inností, která by mohla narušit veejný poádek nebo být v rozporu s dobrými
mravy. Pokud jde o možné dotení ochrany bezpenosti, zdraví a majetku, lze
teoreticky pipustit, že by neopatrným užíváním betonových zídek, obrubník apod.
mohlo dojít ke zranní osob i jejich majetku (tžko však samotných zídek), ovšem
vyhláška nezakazuje jakékoli užívání zídek, ale jen sezení na nich. Sezení na tchto
pedmtech je pitom tou nejbezpenjší formou jejich aktivního využití. Nezakazuje
se užívání uritých typ zídek (u kterých je bezpenostní riziko z konkrétních dvod
vyšší), ale všech stavebních prvk neurených k sezení, tedy i nízkých obrubník.
Pipouštím, že ke škod na majetku vlastníka mstského inventáe by
mohlo dojít v dsledku sezení na odpadkových koších. I v tomto pípad se však
domnívám, že obce mohou využít jiné právní nástroje k ochran svého majetku
(veejného inventáe), a to zejména prostedky civilního práva (náhradu škody)
a pípadn postih za pestupek proti majetku podle § 50 zákona . 200/1990 Sb.,
o pestupcích, ve znní pozdjších pedpis.
Pokud jde o to, zda sezení mimo laviky mže být v rozporu s ochranou
veejné zelen, pak uvádím, že na konkrétních místech obcí a mst tento problém
vzniknout mže, nap. v parcích se zámeckou úpravou apod. Msto Varnsdorf však
zakázalo sezení na obrubnících a zídkách plošn v celém mst bez ohledu na to,
zda se zídka nachází uprosted veejné zelen, i nikoli.
K možnému negativnímu dopadu sezení na pedmtu k tomu neureném
na estetický vzhled msta dopluji, že akoli text vyhlášky to naznauje, zástupci
msta nespojují zákaz sezení mimo laviky s estetikou msta a ve vztahu k tomuto
zákazu hovoili výhradn o veejném poádku. O souvislosti zákazu s estetickým
vzhledem msta hovoí pouze Ministerstvo vnitra, konkrétn zmiuje pevrácení
odpadkového koše (viz píloha k tomuto návrhu . 2, str. 4).
Zabývala jsem se také otázkou, zda sezení mimo laviky mže být
považováno za tzv. pedpolí škodlivé innosti, které Ústavní soud popsal ve svých
nálezech sp. zn. Pl. ÚS 11/09, Pl. ÚS 13/09 a Pl. ÚS 28/09. První z uvedených
nález se vnuje pípustnosti zákazu nesení otevené lahve s alkoholem
na veejném prostranství, další dva pak regulace zavíracích hodin restauraních
zaízení. Z textu uvedených nález jasn vyplývá, že Ústavní soud vnímá regulaci
tzv. pedpolí velmi citliv a ani mezi ústavními soudci nedošlo k jednomyslné shod
na míe pípustné regulace innosti, která sama o sob škodlivou není, avšak mže
(ale nemusí) být pdou pro páchání innosti škodlivé. O tom svdí disenty soudky
Ivany Jan a Michaely Židlické. Stanovení zákazu sezení mimo laviky s vágním
cílem obecné ochrany veejného poádku považuji za nepípustné. Pipouštím, že
mže dojít k situacím, pi kterých hlouek lidí sedících na obrubníku bude nap.
konzumovat alkohol a okolí obtžovat hlukem nebo budit veejné pohoršení, i jinak
narušovat veejný poádek, ale stejn tak mohou lidé alkohol konzumovat vestoje
nebo pi sezení na lavice, anebo si hlouek lidí sedící na obrubníku bude pouze
povídat. Dopluji, že i pokud bych pipustila, že sezení mimo laviky mže být
považováno za pedpolí škodlivé innosti, pak by stále platilo, že zvolená regulace by
musela splovat kritérium proporcionality a zákaz by nemohl být plošný (tj. asov
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i teritoriáln neomezený, vztahující se na všechna veejná prostranství ve mst).
Mstem Varnsdorf zavedený striktní zákaz pitom nelze považovat za proporní.
Na tomto míst pipomínám, že úkolem obcí a mst je vytváet svým
obyvatelm kvalitní podmínky pro život. Pochybuji, že za naplnní tohoto úkolu je
možné považovat zavádní zákaz zasahujících do ryzí podstaty užívání veejných
prostranství jako míst, kde lze nejen svobodn vyjadovat své názory a postoje, ale
zejména jen obyejn trávit volný as. Souasný trend v budování i úprav
veejných prostranství smuje naopak k umisování takových prvk, které plní více
funkcí (široké schody, stupovité okruží kašen i podstavce soch sloužící i jako místo
k sezení atd.). Msto Varnsdorf se zavedenou regulací vydalo smrem opaným,
smrem k omezování volnosti pohybu a pobytu na veejných prostranstvích, smrem
k represi obyejného nezávadného jednání. Zvolený pístup je proto podle mého
názoru v rozporu s § 10 zákona o obcích a l. 14 Listiny.
K plošnosti zákazu dopluji, že Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 35/06
ze dne 22. dubna 2008 zdraznil, že až na výjimky je zapotebí plošné zákazy
považovat za rozporné s principem proporcionality. Dále konstatoval, že plošným
zákazm, tedy takovým, které je teba uinit bez ohledu na místní zvláštnosti, slouží
primárn zákon a existence místních specifik má najít odraz v omezení zákazu jen
na uritá místa, i na urité doby, nejlépe v kombinaci obojího (srov. zejména bod 26
odvodnní nálezu).
V.

Neuritost obecn závazné vyhlášky

Napadená ustanovení vyhlášky navíc podle mého názoru nesplují ani
obecný požadavek na uritost právního pedpisu5, nebo adresáti pedmtné
vyhlášky nebudou schopni pedvídat, jak bude vyhláška v praxi aplikována. Po lidech
pohybujících se na veejném prostranství nelze podle mého názoru požadovat, aby
správn vyhodnotili, které stavební prvky i jiná zaízení jsou nebo nejsou urena
k sezení. Na neuritost použitých pojm ukazuje samo Ministerstvo vnitra jako
dozorový orgán, které na jednu stranu považuje vyhlášku za souladnou se zákonem
a zdrazuje, že k sezení mají být ze své podstaty použity pouze ty vci, které byly
za úelem sezení vyrobeny, a že sezením na stavebních prvcích mže dojít
k poškození zdraví a života lidí (viz píloha k tomuto návrhu . 2, str. 4), na druhou
stranu uvádí, že vyhláška nevyluuje použít k sezení prvky vybudované vizionáským
architektem – nap. kamennou oprnou zídku v podob lavice (viz jeho nový právní
rozbor vyhlášky – píloha k tomuto návrhu . 3, str. 18). Ministerstvo vnitra tedy
nespatuje nic závadného na tom, že by bžný chodec ml ped usednutím
na kamennou zídku zkoumat, jaká je její primární funkce a zda je tato funkce jediná,
i zda zídka mže a má plnit i funkci další – funkci lavice. Tento pístup považuji
za absurdní a jsem pesvdena, že napadená ustanovení vyhlášky kladou
na adresáty normy nesplnitelný úkol – vyložit, co je a není pedmt urený (mimo
jiné) k sezení.
Ze všech popsaných dvod považuji napadená ustanovení vyhlášky
za nezákonná, a to v takové míe, že mohou (a snad i musejí) na své adresáty
5

Ve vztahu k obecn závazným vyhláškám obcí blíže popsaný nap. v nálezech Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 28/09 ze dne 2. listopadu 2010, Pl. ÚS 33/05 ze dne 12. srpna 2008 nebo Pl. ÚS
35/06 ze dne 22. dubna 2008.
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psobit obdobn absurdn jako zákaz zpvu v Plnoním království na krále
Miroslava v pohádce Pyšná princezna.
VI. Závr
Z výše uvedených dvod spatuji rozpor napadených ustanovení vyhlášky
s l. 14 Listiny základních práv a svobod a navrhuji, aby Ústavní soud svým nálezem
zrušil ustanovení l. 2 písm. c) a l. 5 obecn závazné vyhlášky msta Varnsdorf
. 2/2012, o zabezpeení místních záležitostí veejného poádku a estetického
vzhledu msta.

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r.
veejná ochránkyn práv
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