Webinář na téma:

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI STAROSTŮ A ZASTUPITELŮ
PŘI SPRÁVĚ OBECNÍHO MAJETKU
JUDr. Jakub Blažek, advokát

Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21", reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Právní předpisy
• zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (zákon o obcích)
• Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii (zákon o obecní policii)
• Zákon č. 254/2001 Sb., zákona o vodách (vodní zákon)
• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(zákon o odpovědnosti za přestupky)
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o
sociálně-právní ochraně dětí)

Orgány obce - výčet
• Základní orgány obce jsou vymezeny v § 5 zákona o obcích, jedná se o:
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce (Díl 1 a 2 hlavy IV.)
Radu obce (Díl 3 hlavy IV.)
Starostu (Díl 4 hlavy IV.)
Obecní úřad (Díl 5 hlavy IV.)
Komise rady obce, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti (§ 122 zákona o obcích)
Zvláštní orgány obce (§ 106 zákona o obcích a upravují zvláštní zákony)

• Orgány zastupitelstva a rady obce (nejedná se o orgány obce jako takové, ale
orgány jejích orgánů) vymezuje Hlava V zákona o obcích:
• Výbory zastupitelstva obce
• Komise rady obce

• Dalším orgánem obce upraveným v § 1 odst. 1 zákona o obecní policie je obecní
(městská) policie

Pravomoci orgánů obce - členění
• Pravomoc – souhrn oprávnění orgánu vykonávat veřejnou moc
(jednat a rozhodovat v určitých záležitostech)
• Členění:
• Vyhrazené pravomoci
• Nevyhrazené pravomoci

• Vyhrazené pravomoci vykonává pouze orgán, kterému jsou stanoveny,
až na výjimky je nelze přesunout na jiný orgán
• Nevyhrazené pravomoci vykonává v oblasti samostatné působnosti
rada obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (zastupitelstvo si může
ovšem tyto pravomoci vyhradit, ať už pro konkrétní případ nebo i do
budoucna)

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce
• Kolektivní orgán – přímo volen

• Počet členů (5 – 55) se odvíjí od počtu obyvatel obce – o přesném počtu členů rozhoduje
samo zastupitelstvo - § 67 a 68 zákona o obcích

• Zastupitelstvo obce tvoří zastupitelé – mandát vzniká zvolením (ukončení
hlasování ve volbách) - § 69 odst. 1 zákona o obcích, člen zastupitelstva skládá
slib, který je povinen dodržovat - §69 odst. 1, odst. 4
• Dělí se na zastupitele uvolněné (dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru)

• Zastupitelstvo samo rozhoduje o tom, kdo bude uvolněným zastupitelem (např. starosta, místostarosta,
předseda výboru atd.)
• Náleží mu odměna (§ 72 odst. 1 zákona o obcích) + případně odchodné (§ 77 zákona o obcích)

a
• Neuvolněné (není dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce)

• Náleží mu pracovní volno k výkonu funkce v potřebném rozsahu (určí zastupitelstvo) + náhrada mzdy - §
71 odst. 2 a 3 zákona o obcích – zaplatí obec
• Může mu být poskytována odměna (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

• Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Vyplacení odměny zastupiteli bez nároku ze
zákona
• vyplacení nezákonné odměny členovi zastupitelstva (srov. Rozsudek NS 28 Cdo
2126/2011)
• […] jakákoliv odměna může být členu zastupitelstva přiznána pouze v případě, že s tím
počítá zákon o obcích. Pokud určitý druh odměny zákon nezná, je nepřípustné, aby
takovou odměnu zastupitelstvo obce přiznalo, neboť k tomu nemá pravomoc. V opačném
případě by docházelo k nekontrolovanému rozdělování veřejných prostředků, jež není
možné akceptovat. Podle usnesení ze čtvrtého zasedání zastupitelstva města D. schválilo
zastupitelstvo „odměnu zastupiteli panu M. Č. ve výši trojnásobku měsíční odměny, jako
kompenzaci za nemožnost vyplacení odstupného“ v situaci, kdy tento se vzdal funkce
člena rady města […] Z […] výkladu [ustanovení OZř] je zřejmé, že zákon o obcích
nepamatuje na výplatu jakékoliv odměny v případě, že se člen zastupitelstva (lhostejno,
zda uvolněný či neuvolněný), který nevykonával funkci starosty či místostarosty, vzdal
funkce člena rady města. Jestliže pak o udělení takové odměny bylo zastupitelstvem
rozhodnuto a ta byla následně vyplacena, stalo se tak v rozporu s příslušnými
ustanoveními zákona o obcích a na straně žalovaného tím došlo ke vzniku bezdůvodného
obohacení ve smyslu ust. § 451 obč. zák. […]

Dary členovi zastupitelstva
• Zastupiteli není možné poskytnout dar v souvislosti s výkonem jeho
funkce
• Zastupiteli lze přiznat mimořádnou odměnu za splnění mimořádných
nebo zvláště významných úkolů obce. Nelze dodatečně.

Práva a povinnosti zastupitelů
• Práva - § 82 zákona o obcích

• Předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání
– právo iniciace
• Vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, předsedy
výborů a další osoby – právo interpelace
• Požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i zaměstnanců
PO informace o věcech, které souvisejí s výkonem jeho fce

• Povinnosti - § 83 zákona o obcích

• Složit slib a dodržovat jej - § 69 odst. 2 zákona o obcích
• Zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, plnit úkoly mu uložené, hájit zájmy občanů
obce, vystupovat tak, aby nebylo ohrožena vážnost funkce
• Dodržovat pravidla pro střet zájmů - zájem na projednávané věci – sdělit tuto
skutečnost před zahájením jednání orgánu – nevylučuje ho to z hlasování
• v případě, že je veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
– plnit povinnosti tam stanovené – oznámení o majetku atd.

Veřejní funkcionáři z řad zastupitelů obcí a
krajů podle zákona o střetu zájmů
• člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako
člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
• člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl
v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva,
který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
• starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního
města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo
městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské
části hlavního města Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje
nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

Povinnost loajality dle zákona o střetu zájmů
• Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon
jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému
funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo
osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení
vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o
prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.
• Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář
upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.
• Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že
• a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového
nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,
• b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho
povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním, nebo
• c) dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména,
popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí

Oznámení o majetku
• Veřejný funkcionář dle zákona o střetu zájmů podává oznámení o
majetku
• https://cro.justice.cz/

Zasedání zastupitelstva
• Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby (nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, nesejde-li
se po dobu delší než 6 měsíců, MV jej rozpustí)
• Zasedání se konají v obvodu obce - vždy je veřejné – tomu musí být uzpůsobeno i místo
• Svolává a řídí zpravidla starosta
• Schopnost se usnášet – přítomna nadpoloviční většina všech členů - jinak náhradní
zasedání; platnost usnesení – souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva,
hlasování by mělo být zpravidla veřejné, výjimečně tajné (např. personální otázky)
• O zasedání zastupitelstva informuje obecní úřad – na úřední desce alespoň 7 dní předem
+ v místě obvyklým způsobem
• O průběhu zasedání se pořizuje zápis – do 10 dnů od skončení zasedání
• Musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí

• Zastupitelstvo je povinno vydat svůj jednací řád
• Na zasedání zastupitelstvo informuje občany o činnosti orgánů obce

Zastupitelstvo obce - pravomoci
• Rozhoduje o nejvýznamnějších záležitostech patřících do samostatné
působnosti obce
• Výčet jednotlivých vyhrazených pravomocí zastupitelstva se nachází v
§ 84 odst. 2 zákona o obcích – jedná se o obecnější záležitosti
spadající do samosprávy obce
a
• § 85 zákona o obcích – majetkoprávní úkony
• Dále pokud není zřízena rada obce vydává zastupitelstvo nařízení obce
• Může si vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti (trvale
nebo pro jednou), pokud nejsou vyhrazeny radě obce

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu podle § 84
odst. 2 zákona o obcích – výčet (první část)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy,
zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, na valnou hromadu obchodních společností,
v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat
jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2
písm. c) zákona o obcích,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
stanovit počet členů rady obce,

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu podle § 84
odst. 2 zákona o obcích – výčet (druhá část)
• n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
• o) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona o obcích,
rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 76 zákona o obcích, o plněních pro členy zastupitelstva obce podle § 80 a o
poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva obce podle § 81a odst. 6,
• p) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce,
• q) zřizovat a zrušovat obecní policii,
• r) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

• s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
• t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
• u) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
• v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon
funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce,
• x) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení,
navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné
neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,
• y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. – např. podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu podle § 85
zákona o obcích – výčet (první část)
• a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských
sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
• b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické
osobě v jednom kalendářním roce,
• c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým
osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
• d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je obec
společníkem,
• e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
• f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
• g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
• h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

• i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu podle § 85
zákona o obcích – výčet (druhá část)
• j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o
přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
• k) zastavení nemovitých věcí,
• l) vydání komunálních dluhopisů,
• m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,
• n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité
věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto
pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.

Starosta v obcích I. typu

Rada obce - pravomoci
• V obcích, kde se rada obce nevolí (počet zastupitelů menší než 15)
vykonává pravomoci rady obce starosta (kromě záležitostí svěřených v
takovém případě zastupitelstvu obce § 102 odst. 4 zákona o obcích)

Pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102
odst. 2 zákona o obcích – výčet (první část)
• a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném
zastupitelstvem obce,
• b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou
obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84
odst. 2 zákona o obcích),
• e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,

• g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním
zákonem,
• h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy
a členy,
• i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,

• k) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
• m) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
• n) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
• o) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102
odst. 2 zákona o obcích – výčet (druhá část)
• c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
• d) vydávat nařízení obce,
• j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
• l) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

• f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního
úřadu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích),

• Tyto pravomoci vykonává v obcích, kde rada obce není volena
zastupitelstvo obce (nikoliv starosta)

Starosta
• Monokratický orgán – volen zastupitelstvem z řad členů zastupitelstva
• Starostu zastupuje místostarosta (také volen zastupitelstvem z řad členů
zastupitelstva) – může být zvoleno více místostarostů
• Stejně jako místostarosta musí být občanem ČR

• Je ex lege členem rady obce
• Je-li starosta odvolán nebo se funkce vzdal – pravomoci vykonává
místostarosta, popř. pověřený člen zastupitelstva
• Po skončení volebního období zastupitelstva vykonává pravomoci
dosavadní starosta (stejně tak místostarosta) a to až do dne zvolení nového
starosty nebo místostarosty
• Právo užívat při významných příležitostech závěsný odznak

Starosta - pravomoci
• Zastupuje obec navenek (není ovšem statutárním orgánem obce, jak je chápán v soukromoprávních
právnických osobách)
• Odpovídá zastupitelstvu obce – jehož zasedání svolává a zpravidla také řídí
• Podepisuje spolu s místostarostou právní předpisy obce
• Se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho
plat
• Zřizuje zvláštní orgány obce stanoví-li tak zvláštní zákon
• Řídí obecní policii, pokud zastupitelstvo obce neurčí jiného zastupitele (§ 3 odst. 1 zákona o obecní
policii)
• Může pozastavit výkon usnesení rady obce – věc poté předloží k rozhodnutí zastupitelstvu - § 105
zákona o obcích
• V přenesené působnosti vykonává např. úkoly
• V oblasti organizace voleb
• krizového řízení – např. zřizuje krizový štáb, nařizuje a organizuje evakuaci osob, zajišťuje provedení stanovených
krizových opatření - § 21 zákona 240/2000 Sb., krizový zákon

Výčet dalších pravomocí starosty podle § 103
odst. 4 zákona o obcích
• a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42 zákona o
obcích),
• b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci
obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí
odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
• c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých
věcech,
• d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku,
• e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
• f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
• g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
• h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony – např. vydává vymezení zastavěného území
podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
• i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči
uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Hospodaření obce
• Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími
zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je
povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností
stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce,
které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec
vede účetnictví podle zákona o účetnictví
• Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením
nebo zneužitím.
• Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení. Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich
vyplývajících práv.

Specifika nakládání obce s nemovitostmi
• Záměr (§ 39 odst. 1 OZř)
• Cena obvyklá (§ 39 odst. 2 OZř)
• Schvalování orgánem obce (§ 85, § 102 OZř)

Záměry obce
• Některá právní jednání obce musí být avizována předem formou
záměru nejméně 15 dnů před jejich schválením zastupitelstvem

Záměr
• Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo
vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je
přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k
pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů
před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední
desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a
předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v
místě obvyklým. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle
zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru.
• Výjimka: byty, hrobová místa, krátkodobé nájmy a smluvní vztahy s PO
zřízenými obcí

Zveřejňování záměru
• Nezveřejnění záměru má za následek absolutní neplatnost dispozice
s majetkem
• Zveřejňování je zbytkovou pravomocí rady obce (popř. starosty) podle
§ 102 odst. 3 OZř
• Pravomoc může být převedena na starostu nebo obecní úřad, může si ji
vyhradit také zastupitelstvo

• Zákon nestanoví povinnost schvalovat záměr zastupitelstvem obce

Závaznost záměru
• Projev vůle, ale nikoli ve smyslu občanského zákoníku (nejedná se
tedy o občanskoprávní ofertu)
• Obec není povinna záměr realizovat
• Vázanost obce podmínkami uvedenými v záměru
• Lhůta pro podávání nabídek, kupní cena apod.

• Problematika „adresného záměru“
• Lze zveřejnit, ostatní však mají právo podávat nabídky a uplatnit připomínky,
mělo by to být v záměru uvedeno, pokud obec vyhodnotí jinou nabídku jako
nejlepší, musí zveřejnit nový záměr
• Dotčenou osobu identifikovat pouze iniciálami jejími a jejího bydliště

Předsmluvní odpovědnost
• nastává, když se jednání o smlouvě dostane do bodu, kdy se její
uzavření jeví jako vysoce pravděpodobné a strana jednání bez
spravedlivého důvodu ukončí
• v případě zveřejnění záměru to nebude okamžikem zveřejnění záměru
ani podáním nabídky, ale až okamžikem schválení uzavření smlouvy
příslušným orgánem obce (toto se ovšem může případ od případu
lišit) – pokud by došlo ke zrušení tohoto rozhodnutí bez jakéhokoliv
legitimního důvodu

Záměry vyžadující zveřejnění
• Prodej, směna, darování, pronájem, pacht, výpůjčka, právo stavby,
výprosa, zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce (k
některým specifickým případů viz dále)
• Změny závazků v podstatných náležitostech (změna kupní ceny, osoby,
převod nájmu prostor k podnikání)
• Záměr u smlouvy o budoucí smlouvě – povinnost zveřejnit záměr
• Záměr u předkupního práva – povinnost zveřejnit záměru
• Při nejistotě je lépe záměr zveřejnit a vyhnout se tak neplatnosti

Zřízení oprávnění z věcného břemene

Zástavní právo

Právo stavby

Pacht a výprosa

Doba zveřejnění a lhůta k rozhodnutí
• Záměr musí být zveřejněn po dobu 15 dní před rozhodnutím
v příslušném orgánu
• V případě předčasného sejmutí je třeba záměr zveřejnit znovu (na
celých 15 dní)
• Doba mezi sejmutím záměru a rozhodováním v příslušném orgánu
nesmí být nepřiměřeně dlouhá – musí být ovšem posuzovány všechny
okolnosti případu (např. složitost, frekvence zasedání orgánu,
vyjednávání se zájemcem,…) – 6 měsíců přijatelné, poté třeba
prokázat, úmysl obce trval (např. ponecháním záměru na elektronické
úřední desce)

Náležitosti záměru
• Ze záměru musí vyplývat úmysl obce s nemovitostí disponovat
• Záměr musí obsahovat
• Identifikaci nemovitosti – podle katastrálního zákona
• podle judikatury však nepůjde o absolutní neplatnost, pokud bude identifikace chybná,
ale stále dostatečně jasná

• Zamýšlený typ majetkové dispozice (např. prodej, pronájem,…)
• V záhlaví uvedené slovo obec a název obce a také uvedení orgánu, který
záměr vyhotovil (popř. název odboru)
• Doporučená metodika Ministerstva vnitra: Metodické doporučení k činnosti
územních samosprávných celků 7.2 – Povinnosti obcí při nakládání s obecním
majetkem podle zákona o obcích

Schvalování orgánem obce
• Nemusí být schváleno doslovné znění smlouvy, ale podstatné
náležitosti; více není na škodu
• Doložka platnosti úkonu (§ 41)
• Bez doložky neznamená neplatnost X bez schválení orgánem obce však ano
(nelze zhojit dodatečně!)
• Absence schválení způsobuje neplatnost, a to i v případě vyhrazených jednání
– judikatura ÚS a NS
• Způsob vyhrazení nemusí být explicitní, ale může vyplývat z předchozího
schvalování právního jednání, tj. pak se vztahuje vyhrazení i na podstatné
změny závazku.

Cena v místě a čase obvyklá
• Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši,
která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou
státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o
cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé
zdůvodněna, je právní jednání neplatné
• Důvodem pro odchylku je jiný než ekonomický profit pro obec
(narovnání sousedských vztahů, zvýšení obydlenosti obce, zvýšení
atraktivity obce, úspora financí)
• Znalecký posudek

Povinnosti při nakládání s majetkem
• Povinností člena voleného orgánu je vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře

• tedy s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí
• spočívá i v tom, aby zastupitel rozpoznal svou neznalost konkrétní problematiky a případně si
vyžádal radu odborníka (ani rada oborníka ale nezbavuje zastupitele jeho odpovědnosti, zejména
za výběr odborníka, zastupitel by se se závěrem měl podrobně seznámit)
• usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 848/2010 ze dne 19. 1. 2011: „Jestliže laické osoby se
spolehnou na informace advokáta, jako osoby práva znalé, aniž by měly nějaké věrohodné signály,
z nichž by mohly dovodit nesprávnost takových informací, nelze u nich zpravidla dovodit úmyslné
zavinění ve vztahu k vzniku tvrzené škody na podkladě jejich jednání v právním smyslu.“ (pozn.
Právní odborníci si myslí, že nelze dovodit ani nedbalostní zavinění)

• Volený zástupce odpovídá obci za škodu v plné výši,
• Má povinnost nahradit škodu obci, pokud tak neučiní, ručí věřiteli obce za její dluh
v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nebude moci na obci svého dluhu
domoci
• Kolektivní odpovědnost – neexistuje, ale TS celého zastupitelstva (resp. všech členů
hlasujících pro přijetí usnesení) za určitých okolností možné je – 5 Tdo 827/2012

Povinnosti při nakládání s majetkem
• IV. ÚS 1167/11 : povinnost rovného, nediskriminačního a
transparentního přístupu ke všem zájemcům o čerpání z veřejných
prostředků
• rovné zacházení např. při prodeji bytů, či vestaveb, při zadávání veřejných
zakázek, při poskytování dotací

Odpovědnost volených zástupců
• Nejvyšší soud 25 Cdo 1319/2004
„Starosta ve své funkci nepožívá nějaké imunity, která by ho zbavovala
odpovědnosti za škodu jím způsobenou, nýbrž jako každá jiná fyzická
osoba nese odpovědnost za své jednání či opomenutí, v jehož důsledku
vznikla jinému majetková újma. Ani politická odpovědnost osoby
vykonávající veřejnou funkci nezakládá důvod ke zproštění její
odpovědnosti za způsobenou škodu".

Pojištění
• Lze pojistit obec proti škodě způsobenou jejími volenými zástupci,
zaměstnanci či úředníky
• ALE výluky např. u smluvních pokut, úmyslného trestného činu apod.

DĚKUJI ZA POZORNOST

