Seminář ZÁKLADNÍ POVINNOSTI OBCÍ V EKONOMICKÉ OBLASTI
3.11.2016, Hořice

ZÁKON 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních
samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje, a stanoví pravidla hospodaření s finančními
prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání
právnických osob územních samosprávných celků. Ustanoveními tohoto zákona se řídí také
hospodaření dobrovolných svazků obcí.

ROZPOČTOVÝ PROCES
Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním
rozpočtem a rozpočtovým výhledem.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku
obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se
na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, obsahuje souhrnné základní
údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích (jejich dopady na
hospodaření po celou dobu trvání závazku) a pohledávkách, o finančních zdrojích a
potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. POZOR – SPRÁVNÍ DELIKT.
Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí je ročním finančním plánem,
rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje
a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Mimo rozpočtové příjmy
a výdaje se sleduje pouze podnikatelská činnost obce a peněžní operace týkající se cizích a
sdružených prostředků.
Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu POZOR – POKUD BY SE
MĚL SCHVALOVANÝ ROZPOČET V ZÁSADNÍCH PARAMETRECH OD ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU
LIŠIT, JE TŘEBA SESTAVIT, POPŘ. SCHVÁLIT NOVÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED, KTERÝ JIŽ ZAHRNUJE
A ZOHLEDŇUJE NOVĚ VZNIKLOU SITUACI.
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný.
Projekt "Odborné vzdělávání zástupců obcí zaměřené na obnovu a rozvoj venkova" byl realizován za přispění prostředků
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Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití
až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.
Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné
uhradit
a) finančními prostředky z minulých let, nebo
b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z
prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku
Územní samosprávný celek vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj
rozpočtový výhled a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo
rozpočtového provizoria. V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci
programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho
rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků
účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.
Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů
přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného
celku10) na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce
může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o
příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění
rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění
návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního
samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. POZOR – SPRÁVNÍ DELIKT –
NEZVEŘEJNĚNÍ, NEDODRŽENÍ DOBY ZVEŘEJNĚNÍ I NEDODRŽENÍ ZÁKONEM STANOVENÉHO
ROZSAHU.
Rozpočet územního samosprávného celku a rozpočet svazku obcí se zpracovává v
třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí.
Orgány územního samosprávného celku a orgány svazku obcí projednávají rozpočet při jeho
schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné
ukazatele, jimiž se mají povinně řídit
a) výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku (svazku
obcí)při svém hospodaření,
c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.
POZOR NA SPRÁVNÉ ZNĚNÍ USNESENÍ – JASNOST, KONKRETNOST, NEZAMĚNITELNOST, VYJÁDŘENÍ
POVAHY ROZPOČTU A STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ.
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NAPŘ.: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok xxxx jako vyrovnaný/přebytkový/schodkový ve výši
příjmů xxxxxxxxx Kč a výdajů xxxxxxxxxxxx Kč. V případě schodkového rozpočtu musí být dále
uvedeno: Schodek rozpočtu bude kryt přebytky finančních prostředků z předchozích let/
úvěrem/půjčkou/ návratnou finanční výpomocí apod. (Pokud se týká krytí schodku přebytky
finančních prostředků z předchozích let, nesmí být schodek vyšší, než je zůstatek na běžném účtu
k 31.12. předchozího roku. Pokud je kryt půjčkou nebo úvěrem, nebo návratnou finanční výpomocí,
musí být tyto již v době schvalování rozpočtu smluvně zajištěny.) V usnesení by mělo být uvedeno i
stanovení závazných ukazatelů, např.: Jako závazné ukazatele rozpočtu zastupitelstvo stanoví
dodržení objemu jednotlivých paragrafů rozpočtu s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami
uvnitř paragrafu při jeho nepřekročení jsou v pravomoci starosty a účetní obce. Při schvalování
rozpočtu by v usnesení měly být uvedeny i případné kompetence rady, popř. starosty při schvalování
rozpočtových opatření, např.: Zastupitelstvo svěřuje radě/ starostovi obce provádění i rozpočtových
opatření, jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše xxxx Kč
v příjmech a xxxxxx Kč ve výdajích. Tato rozpočtová opatření budou předložena na vědomí
zastupitelstvu obce na nejbližším následujícím veřejném zasedání.
POZOR! STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ MUSÍ BÝT V USNESENÍ KE KAŽDÉMU SCHVALOVANÉMU
ROZPOČTU. TOTÉŽ SE DOPORUČUJE I U STANOVENÍ KOMPETENCÍ RADY RESP. STAROSTY. NELZE
APRIORY VYCHÁZET Z TOHO, ŽE TAKTO TO BYLO SCHVÁLENO V MINULÝCH LETECH, TAKŽE TO PLATÍ
NADÁLE I PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROZPOČTY. U každého schvalovaného rozpočtu totiž může být z různých
důvodů vůle zastupitelstva odlišná.
Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku a orgánech svazku
obcí se neprodleně provádí jeho rozpis v členění podle podrobné rozpočtové skladby a jeho
součástí je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a
použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.
Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích prostředků a sdružených prostředků.
Podnikatelská činnost územního samosprávného celku nebo svazku obcí se sleduje mimo
rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu
územního samosprávného celku nebo svazku obcí.
Územní samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely
anebo bez účelového určení.

Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména
a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
b) příjmy z výsledků vlastní činnosti,
c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona
příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,
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d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena
podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a
odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále
stanoveno jinak,
e) příjmy z místních poplatků podle zvláštního zákona – zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ve znění novely dle zákona č. 266/2015 Sb.
f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona – zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní ve znění novely provedené zákonem č. 387/2004 Sb.
g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
h) dotace z rozpočtu kraje,
i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a
jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce,
j) přijaté peněžité dary a příspěvky,
k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. Obec může použít prostředky
poskytnuté prostřednictvím Národního fondu, též návratných zdrojů (např. úvěr, půjčka apod.),
nebo ke krytí dočasného časového nesouladu mezi čerpáním rozpočtovaných výdajů a plněním
rozpočtových příjmů určených k jejich úhradě použít návratnou finanční výpomoc ze státního
rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z rozpočtu jiné obce. Návratná finanční výpomoc je bezúročná. Její
opožděné splácení se považuje za zadržení peněžních prostředků.

Výdaje rozpočtu obce
Z rozpočtu obce se hradí zejména
a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,
b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o
vlastní majetek a jeho rozvoj,
c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem,
d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních
vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,
e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na
společnou činnost,
f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů,
g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům,
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h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého
podnikání prospěšného pro obec,
i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné
humanitární účely.
Vedle těchto výdajů hradí obec ze svého rozpočtu i splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných
výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.

Rozpočtové provizorium
Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu
pravidly rozpočtového provizoria. POZOR – SPRÁVNÍ DELIKT.
Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní
úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z
územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo obce pro hospodaření obce, resp. orgány svazku obcí pro
hospodaření svazku obcí. POZOR: Pravidla musí být stanovena tak, aby byla skutečnými pravidly a
dalo se jimi řídit. Tzn. např.: zastupitelstvo stanoví pravidla rozpočtového provizoria s tím, že budou
hrazeny pouze nezbytné výdaje k udržení chodu obce a závazky z již dříve (v předchozích obdobích)
uzavřených smluvních vztahů a do doby schválení rozpočtu nebudou uzavírány žádné nové smluvní
vztahy, s výjimkou havárií a živelních pohrom. Naopak na druhé straně bych nedoporučoval
hospodaření obce v době rozpočtového provizoria limitovat – svazovat neúměrně striktními pravidly,
aby nedocházelo k problémům při jejich plnění a hospodaření obce. Nedoporučoval bych stanovovat
pravidla v číslech – formou limitů (některé obce to tak praktikují) a dokonce bych hospodaření ani
nesvazoval takovým ukazatelem, jako je např. měsíční nepřekročení 1/12 rozpočtu, resp. skutečného
plnění rozpočtu, předchozího roku. Zákon nás k tomu nenutí (ustanovení o 1/12 je zakotveno pouze
ve velkých rozpočtových pravidlech a platí jen pro provizorium státního rozpočtu) a mohou tím být
vyvolány problémy např. při nutném řešení havárií nebo živelných pohrom. Dodržení stanovených
pravidel rozpočtového provizoria je totiž také předmětem přezkoumávání hospodaření.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola
Územní samosprávný celek a svazek obcí uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu
se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního
předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě po celý rozpočtový rok a vykonává
kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob.
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Změny rozpočtu
Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu
a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny),
b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické
změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo
c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné
změny).

Rozpočtovým opatřením je
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují,
aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů;
tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.
Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému
rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku
rozpočtového schodku.
Změna rozpočtu se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje; po
provedení rozpočtově nezajištěného výdaje ji lze provést pouze při živelní události, při plnění
peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, nebo při obdržení dotace před koncem
kalendářního roku, nelze-li dodržet lhůtu pro zveřejnění informace o místě a době zasedání
zastupitelstva podle zvláštního zákona. POZOR – SPRÁVNÍ DELIKT.
Dle ustanovení zákona se rozpočtová změna dělá při změně objemu příjmů a výdajů (např.
dotace přijatá ke konci roku), takže je třeba udělat rozpočtovou změnu i zpětně po skončení
rozpočtového roku. Možné je např. vyslovit radě obce předběžný souhlas k provedení nezbytných
rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku s tím, že
přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu při prvním zasedání roku
následujícího. S ohledem na běžnou praxi, kdy rozpočtová opatření ze strany státního rozpočtu nebo
kraje přicházejí obcím i v posledních dnech rozpočtového roku, nelze jiným způsobem zajistit chod
obce a úřadu.
Rozdíl mezi pojmy rozpočtová změna a rozpočtové opatření nelze z předpisu vysledovat.
Zpravidla se za rozpočtovou změnu považuje změna jednoho údaje schváleného rozpočtu.
Zastupitelstvu se předloží přehled rozpočtových změn dle jednotlivých údajů a ty se schválí jako
jedno rozpočtové opatření.
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Rozpočtové změny a příjmy - ve vztahu k příjmům lze říci, že rozpočtová změna je povinná jen
v případě, že se mění vztah k jinému rozpočtu. Dále se musí provést rozpočtová změna v příjmech jen
v případě, kdy hrozí rozpočtový schodek nenaplněním plánovaných příjmů, kdy saldo příjmů a výdajů
se oproti původnímu rozpočtu v průběhu roku zhoršuje a objevuje se potřeba financování rozpočtu
(zapojení úspor, přijetí půjček). Z předpisu vyplývá, že není povinné provádět rozpočtovou změnu,
pokud jsou příjmy oproti rozpočtu vyšší a přitom nejsou určeny na rozpočtem nezajištěné výdaje.

Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy a výdaje, které byly skutečně přijaty a vydány, resp.
takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce.

Stanovisko
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
č. 4/2011
1. Schvalování a provádění rozpočtových opatření v případě, kdy zastupitelstvo obce
nevymezí rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje radě obce:
Rozpočtová opatření, která vycházejí z pojetí § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. taková opatření, která v daném rozpočtovém
období mění závazné ukazatele rozpočtu na základě možných úprav v rámci organizačních,
metodických nebo věcných změn, podléhají vždy schválení zastupitelstva obce ve smyslu vyhrazené
pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích. Rada obce je totiž dle § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), oprávněna „samostatně“ hospodařit toliko v mezích zastupitelstvem schváleného
rozpočtu, přičemž rozpočtová opatření ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., jimiž
dochází ke změnám rozpočtu, je oprávněna provádět pouze v rozsahu svěřeném zastupitelstvem
obce.
Jestliže tedy zastupitelstvo obce příslušný rozsah nevymezí, může rada obce v rámci své
kompetence hospodaření dle schváleného rozpočtu samostatně schvalovat a provádět pouze
taková rozpočtová opatření, která nemění závazné ukazatele původně schváleného rozpočtu, tj.
opatření, která nevycházejí z rozsahu změn dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb.

2. Schvalování a provádění rozpočtových opatření v případě, kdy zastupitelstvo obce
vymezí rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje radě obce:
Pokud zastupitelstvo obce vymezí určitý rozsah rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č.
250/2000 Sb., jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, který svěří k provádění
radě obce, pak je s ohledem na dikci § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích rada obce oprávněna
samostatně schvalovat a provádět též rozpočtová opatření, která mění závazné ukazatele
původně schváleného rozpočtu, avšak pouze v zastupitelstvem obce vymezeném rozsahu.
Rozpočtová opatření, jimiž dochází ke změnám rozpočtu dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., která
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přesahují zastupitelstvem vymezený rozsah svěřený k rozhodování radě obce, však již podléhají
schválení zastupitelstva obce.
K problematice předchozího zveřejňování rozpočtových opatření lze doplnit, že dle § 11 odst. 3 a §
17 odst. 5 a 6 zákona č. 250/2000 Sb. se povinné patnáctidenní zveřejňování před projednáváním v
orgánu obce týká výhradně jen návrhu rozpočtu obce a návrhu závěrečného účtu obce pro
příslušný kalendářní rok. Kompetentním orgánem obce pro schválení obou dokumentů je pak
zastupitelstvo obce (viz též § 84 odst. 2 písm. b/ zákona o obcích). Žádná zákonná úprava však
neukládá povinnost, aby v patnáctidenní lhůtě bylo obdobně zveřejňováno i rozpočtové opatření,
které je definováno ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného
celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční
hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených
právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření
dalších osob.
Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření
za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis, zákon
420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. POZOR – SPRÁVNÍ DELIKT
Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na
zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu
závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu
závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
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POZOR – SPRÁVNÍ DELIKT – NEZVEŘEJNĚNÍ, NEDODRŽENÍ DOBY ZVEŘEJNĚNÍ I NEDODRŽENÍ
ZÁKONEM STANOVENÉHO ROZSAHU.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým
jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

REKAPITULACE POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM
1. Zveřejnění Závěrečného účtu - § 17 odst. 2,3,6 zákona č. 250/2000 Sb.
- na úřední i elektronické desce 15 dní před projednáním v ZO
- na úřední desce stačí pouze v užším rozsahu …. minimálně však údaje o celkových příjmech
a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby
a závěr ze Zprávy o výsledku hospodaření za uplynulý kalendářní rok část D,
- na elektronické úřední desce MUSÍ být závěrečný účet zveřejněn v plném členění – to
znamená :
- Výkazy FI N 2-12, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztrát k 31.12. daného roku
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Inventarizační zpráva
- Vypořádání přijatých a poskytnutých transferů
- Údaje o tvorbě a hospodaření fondů
- Hospodaření založených a zřízených organizací (Výkazy k 31.12. daného roku)
- DSO zveřejní závěrečný účet v plném rozsahu na elektronických úředních deskách všech
členských obcí a na úředních deskách všech členských obcí v užším rozsahu
NEZVEŘEJNĚNÍ = SPRÁVNÍ DELIKT § 22a odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.,
2. Schválení Závěrečného účtu - § 84 zákona č. 128/2000 Sb. a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb.
- Závěrečný účet schvaluje zastupitelstvo, případně hlavní orgán DSO
- Závěrečný účet musí být schválen nejpozději do 30.6.
- schválení závěrečného účtu musí být s výrokem BEZ VÝHRAD – pokud NEJSOU uvedeny
chyby a nedostatky v závěru Zprávy o výsledku přezkoumání nebo S VÝHRADAMI - pokud
JSOU uvedeny chyby a nedostatky v závěru Zprávy o výsledku přezkoumání
- znění usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením „ s výhradami / bez výhrad“
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3. Opatření k nápravě chyb zjištěných při přezkoumání hospodaření - § 13 zákona č. 420/2004 Sb
- pokud jsou v závěru Zprávy uvedeny chyby a nedostatky musí zastupitelstvo přijmout
opatření k nápravě chyb uvedených ve Zprávě a toto Opatření zaslat na KÚ do 15ti dnů od
schválení závěrečného účtu
- v opatření se MUSÍ vyjádřit ke každé zjištěné chybě – jak bude sjednána náprava, do kdy
bude chyba odstraněna a kdo za odstranění chyby zodpovídá
- dále musí být v Opatření uveden termín, do kdy bude zasláno na KÚ Oznámení o splnění
opatření
- po splnění opatření zaslat toto Oznámení o splnění opatření na KÚ
- v případě že použijeme systémové opatření (to co nejde napravit, ale zavazujeme se
k tomu, že budeme dělat správně), následně vytváříme Oznámení o plnění opatření
NEZASLÁNÍ OPATŘENÍ A OZNÁMENÍ O SPLNĚNÍ OPATŘENÍ NA KÚ = SPRÁVNÍ DELIKT § 14
zákona č. 420/2004 Sb.

VZOR – OPATŘENÍ
Věc: Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok
xxxx
Zastupitelstvo obce přijímá opatření ke zjištěným chybám při přezkoumání hospodaření za
rok xxxx uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
1.
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
o Zůstatky účtů 031, 388 a 374 vykázané v Rozvaze nesouhlasí se skutečností.
- zůstatky výše uvedených účtů budou zjištěny a opraveny
Termín: 30.9.xxxx

Zodpovídá: účetní

2.
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
§ 16 odst. 4 - Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku
rozpočtového schodku.
- Systémové opatření: Rozpočtová opatření budou schvalována před každým uskutečněným
výdajem, který nebyl součástí schváleného rozpočtu
Termín: průběžně

Zodpovídá: starosta

Zpráva o splnění opatření Vám bude zaslána do 30.10.xxxx
Starosta obce
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VZOR – OZNÁMENÍ O (S)PLNĚNÍ OPATŘENÍ
Věc: Oznámení o (s)plnění Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření za rok xxxx
Na základě přijatého opatření Vám oznamuji, že přijatá opatření byla splněna a chyby
odstraněny.
1.
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
o Zůstatky účtů 031, 388 a 374 vykázané v Rozvaze nesouhlasí se skutečností.
- zůstatky výše uvedených účtů byly zjištěny a opraveny dne xxx; dokladem č. xxx
2.
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
§ 16 odst. 4 - Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku
rozpočtového schodku.
- Rozpočtová opatření jsou schvalována před každým uskutečněným výdajem, který nebyl
součástí schváleného rozpočtu
Starosta obce

Účelovost rozpočtových prostředků
Účelovost rozpočtových prostředků se určí
a) individuálně ve vztahu ke konkrétnímu úkolu,
b) odvětvově ve vztahu k potřebám daného odvětví, nebo
c) územně ve vztahu k potřebám vymezeného území nebo jeho části anebo místa.

Územní samosprávný celek a svazek obcí je povinen respektovat účel použití rozpočtových
prostředků, který vyplývá
a) z účelu přijatých dotací ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu anebo z jiného
územního rozpočtu, nebo
b) z uzavřených smluv, podle nichž přijímá účelové rozpočtové prostředky od jiných osob, včetně
účelových darů, příspěvků či půjček.
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Podle těchto pravidel účelovosti může územní samosprávný celek a svazek obcí stanovit
účel použití těch prostředků, jimiž dotuje činnost jiných osob anebo na ni přispívá.
Rozpočtové prostředky územního samosprávného celku nebo svazku obcí nevyužité do
konce roku nepropadají, ale převádějí se do dalšího roku. Případná jejich účelovost se přitom
zachovává. Výjimkou nevyužité účelově a časově vymezené dotace nebo příspěvky.

Porušení rozpočtové kázně
Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku, Regionální rady
regionu soudržnosti, nebo svazku obcí.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena
povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou
nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků.
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je také, neprokáže-li příjemce peněžních
prostředků, jak byly tyto prostředky použity.
Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve
stanoveném termínu.
Fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která porušila rozpočtovou
kázeň, je povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož jí byly peněžní
prostředky poskytnuty.

ORGANIZACE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Druhy organizací územních samosprávných celků
Územní samosprávný celek může ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k
hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností
a) zřizovat vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity,
b) zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí
zisk,
c) zakládat obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným,
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d) zakládat ústavy podle zvláštního zákona
e) zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu
f) zřizovat veřejné výzkumné instituce podle zvláštního zákona.
Územní samosprávný celek se může spolu s jinými osobami stát účastníkem (společníkem)
na činnostech jiných osob, zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností,
na jejichž činnosti se podílí svým majetkem včetně peněžních prostředků.

Organizační složky územního samosprávného celku
Organizační složka územního samosprávného celku vzniká rozhodnutím zastupitelstva
územního samosprávného celku. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není
účetní jednotkou. Tuto formu svého hospodaření volí územní samosprávný celek pro takové
činnosti, které nevyžadují velký počet zaměstnanců, nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné
technické vybavení, nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné a nevstupují do složitých
ekonomických nebo právních vztahů.
Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci zřizovatele, zřizovatel jmenuje vedoucího
organizační složky a určí jeho práva a povinnosti.
Územní samosprávný celek má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých
organizačních složek. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele. Ten dává
oprávnění k dispozicím s rozpočtem organizační složky jednak svému úřadu, jednak také podle
potřeby odpovědnému vedoucímu organizační složky, a to s přihlédnutím k místním podmínkám a
povaze její činnosti. Na organizační složku přenáší oprávnění disponovat jen s takovými peněžními
prostředky, které souvisejí s její běžnou, pravidelnou činností, již je nutné zabezpečovat operativně,
a to formou provozní zálohy v hotovosti nebo zřízením běžného účtu u banky, vedoucí pak
odpovídá za hospodaření, vedení pokladní služby a úplnost podkladů pro účetní záznamy
zřizovatele. Organizační složka je povinna vyúčtovat provozní zálohu nejpozději do 31. prosince
rozpočtového roku. Zřizovatel může pověřit svou organizační složku vybíráním některých
rozpočtových příjmů z její činnosti, z vybraných příjmů však nesmí organizační složka hradit výdaje a
je povinna odvést je na účet svého zřizovatele nejpozději koncem každého měsíce.

.
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace (pravomoc zastupitelstva) pro
takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a
složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.
Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací
listinou, nabývá majetek pro svého zřizovatele, který může stanovit, ve kterých případech je k nabytí
takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.
Projekt "Odborné vzdělávání zástupců obcí zaměřené na obnovu a rozvoj venkova" byl realizován za přispění prostředků
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Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu
činnosti, pro kterou byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem a
děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, jiným způsobem na základě rozhodnutí
zřizovatele.
Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem
určeným zřizovatelem v rozhodnutí.
Údaje o vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace se
zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky. Zřizovatel je povinen oznámit je Ústřednímu
věstníku České republiky do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých
z Národního fondu a ze zahraničí a s dotací na úhradu provozních výdajů.
Příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku; návrh na zápis podává
zřizovatel. ROZDÍL MEZI PO A JINÝMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI: U příspěvkové organizace, která
vzniká dnem určeným rozhodnutím zřizovatele, má zápis v OR pouze registrační charakter. Jiné
právnické osoby vznikají dnem zápisu v OR.

Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.
Zřizovací listiny
O vzniku organizační složky a příspěvkové organizace vydá zřizovatel zřizovací listinu, která
musí obsahovat zejména
a) úplný název zřizovatele
b) název a sídlo organizace
c) vymezení účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti,
d) označení statutárních orgánů a osob oprávněných jednat za organizaci,
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, pokud se organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití,
f) vymezení takových majetkových práv, která organizaci umožní, aby majetek svěřený podle
písmena e) mohla řádně využívat pro účely, pro něž byla zřízena, a v rámci vymezené pravomoci o něj
pečovat,
g) vymezení doby, na kterou je organizační složka zřízena.
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HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ
Svazek obcí hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí
jeho členské obce podle stanov svazku obcí a dále s majetkem, který získal svou vlastní činností.
Majetek vložený obcí do hospodaření svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce. Orgány svazku obcí s
ním mohou nakládat jen v souladu s majetkovými právy, která na ně členská obec přenesla podle
stanov svazku obcí. Majetková práva k vlastnímu majetku obcí, která jsou vyhrazena obecnímu
zastupitelstvu, nelze převést na orgány svazku obcí.
Svazek obcí hospodaří podle svého rozpočtu, pro celý rozpočtový proces platí ustanovení
shodná s územními samosprávnými celky.
Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí orgán
určený k tomu stanovami svazku obcí. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá svazek obcí
zastupitelstvům členských obcí.

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
S účinností od 1.7.2016 došlo k novele tohoto zákona
Nejvýznamnější změnou je aktualizace a rozšíření výčtu smluv, které nelze uzavřít
bez předchozího zveřejnění záměru na úřední desce.
Záměry, které je nutné zveřejňovat na úřední desce od 1.7.2016 nově obsahují:




záměr uzavřít smlouvu o pachtu
záměr uzavřít smlouvu o právu stavby k pozemku ve vlastnictví obce
záměr přenechat věc jako výprosu

Výjimkou, kdy není nutné záměr zveřejňovat, budou podle ustanovení § 39 odst. 3
situace, kdy dochází jako dosud k pronájmu bytů nebo hrobových míst a dále kdy
dochází k pronájmu, pachtu a výpůjčce podle ustanovení § 39 odst. 1 na dobu kratší
než 30 dnů nebo k pronájmu, pachtu, výpůjčce nebo výprose právnické osobě
zřízené nebo založené obcí nebo právnické osobě, kterou obec ovládá.
Dále je zpřísněna povinnost prodávat či nabývat majetek za cenu obvyklou. Jeli v případě prodeje cena nižší než cena obvyklá musí být odchylka od ceny
obvyklé zdůvodněna. Od 1.7.2016 je zdůvodnění odchylky povinné, bez něj je
právní jednání neplatné. POZOR – ZDŮVODNĚNÍ MUSÍ BÝT UVEDENO
V ZÁPISU
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Dochází k rozšíření výčtu kompetencí zastupitelstva obce. Nově rozhoduje:



o nabytí a převodu práva stavby a o smluvním zřízení práva stavby k pozemku
ve vlastnictví obce
o majetkových dispozicích ve veřejné dražbě, veřejné soutěži o nejvhodnější
nabídku nebo jiným obdobným způsobem. Tuto pravomoc může ZO zcela
nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi, a to i navzdory začlenění této
pravomoci jako pravomoci zastupitelstvu vyhrazené. Svěřit starostovi bych
nedoporučoval.

Na účast obce v dražbě nově dopadá ustanovení § 40, které stanovuje, že
usnesení, jímž zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci v dražbě,
ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo o jejím nabytí jiným obdobným
způsobem, se až do ukončení dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo
jiného obdobného postupu nezpřístupňují podle tohoto zákona ani neposkytují
podle jiného právního předpisu (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím). Zařazení tohoto ustanovení je reakcí na současný nevyhovující
stav, kdy má-li obec v úmyslu zúčastnit se dražby, musí příslušný orgán obce
rozhodnout nejen o samotné účasti obce v dražbě, ale též i o maximální částce,
do které je zástupce obce oprávněn licitovat, přičemž předmětná usnesení byla
i v době před konáním dražby občanům obce přístupná podle zákona o obcích
a komukoliv na základě žádosti podané v režimu zákona o svobodném přístupu
k informacím.

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. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví
Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma:
a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu,
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí
vlastněných nemovitostí,
c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo
státem přesahuje 50 %,
e) bytových družstev,
f) honebních společenstev.
Právní jednání učiněná v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatná.
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Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.
Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo
na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, trvale sledovat, zda dlužníci včas a
řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

Majetkové úkony
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 (fyzické i
elektronické), aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též
zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné.
Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona - § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální zákon), platnými ke dni zveřejnění záměru.
Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez
tohoto schválení neplatná.
K neplatnosti právního jednání z uvedených důvodů přihlédne soud i bez návrhu.
Povinnost zveřejnění záměru neplatí, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo
pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo
výpůjčku právnické osobě zřízené obcí.
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,
jinak je právní jednání neplatné.

Pravomoc zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
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,
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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), 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,
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, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů
tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z
funkce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
v) 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 předpis29a),
Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo
pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k
rozhodnutí podle § 105 odst. 1.
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Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, 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 nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a
jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, 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,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí
dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
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.
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Pravomoc rady obce
Radě obce je vyhrazeno
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),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo
komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního
úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v
souladu se zvláštním zákonem,[32b]
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,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce
svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a
komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce
svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému
dni.
Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti
obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce
nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování ve výše
uvedených záležitostech s výjimkou záležitostí uvedených v písm. k) a m).
V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon
jinak. (§ 102 odst. 4).
V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce
vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v písm. c), d), f), j), l) a q).
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Starosta
Starosta zastupuje obec navenek.
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
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,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči
uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu
obce.
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu.

Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen
výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
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ZÁKON 420/2004 Sb.
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí
Tento zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i
městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů
soudržnosti.
Obce a dobrovolné svazky obcí, které jsou podle zvláštního právního předpisu oprávněny
požádat o přezkoumání krajský úřad tak učiní do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže
lhůtě příslušnému úřadu ve smyslu § 5 odst. 3 oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi
nebo auditorské společnosti.
Krajský úřad na základě požádání nebo oznámení vypracuje časové plány přezkoumání na
období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku.
Rozhodne-li se obec nebo dobrovolný svazek obcí zadat přezkoumání auditorovi, uzavře s
ním písemnou smlouvu o poskytnutí auditorské činnosti podle zákona upravujícího činnost auditorů,
jejímiž náležitostmi jsou rovněž předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, odpovídající ustanovením § 2, 3 a 10, tohoto zákona a dále lhůta předání
této zprávy.
O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí příslušný krajský
úřad, městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy a hlavní město Praha
Ministerstvo financí. Tato informace se podává bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31.
ledna následujícího roku.

Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
(1) Územní celek je povinen
a) přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to
bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 1 písm. b), a podat o tom informaci,
včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání,
b) přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou
informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této
zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
(2) Územní celek je dále povinen v informacích podle odstavce 1 písm. b) uvést lhůtu, ve
které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a
v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
(3) Přezkoumávající orgány jsou oprávněny kontrolovat plnění opatření, přijatých podle
odstavce 1.
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ZÁKON 134/2016 Sb., kterým se s účinností od 1. 10. 2016 novelizuje
zákon 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách
Zadávacím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) zjednodušené podlimitní řízení,
b) otevřené řízení,
c) užší řízení,
d) jednací řízení s uveřejněním,
e) jednací řízení bez uveřejnění,
f) řízení se soutěžním dialogem,
g) řízení o inovačním partnerství,
h) koncesní řízení, nebo
i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu

Zásady zadávání veřejných zakázek - § 6
(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a
přiměřenosti.
(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu
diskriminace
(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v
a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské
konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo
b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní
smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.
Režim veřejné zakázky se určí podle její předpokládané hodnoty.
Zadavatel je povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího řízení, a to i v případě, že by byl
oprávněn použít jiný režim.
Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo
nižší v případě veřejné zakázky
a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo
b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu.
Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto
zákona.
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Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění
vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích
podmínek podle § 100 odst. 1. - Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku
ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její
obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek,
která by
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební
práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v
původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě
dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými
zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty
závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto
odstavce.
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Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je
provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních
prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena
sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny,
obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se
změnami podle předchozích odstavců při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným
dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné
a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na
základě zadávacích podmínek, pokud tato změna v nich byla vyhrazena, nebo
b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou
dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel
splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

V případě uvedených změn je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o
změně závazku k uveřejnění.
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SPRÁVNÍ DELIKTY
Územní samosprávný celek a dobrovolný svazek obcí se může v zásadě dopustit správního deliktu
podle 3 různých zákonů. Je nezbytně nutné zdůraznit, že ve všech případech je v těchto zákonech
stanovena povinnost příslušného kontrolnímu orgánu, uložit za spáchání správního deliktu pokutu.
Tato povinnost je kontrolním orgánům těmito zákony stanovena obligatorně, tzn., že není na vůli
orgánu, zda uloží či neuloží pokutu, při prokázání správního deliktu takto musí učinit vždy, na jeho
rozhodování je pouze výše uložené pokuty a zákonem je stanovena maximální výše sankce.

ZÁKON 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

(1) Územní samosprávný celek, svazek obcí, městská část hlavního města Prahy nebo Regionální
rada regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový výhled,
b) v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní program pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí,
c) v rozporu s § 10d odst. 1 a 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci (v částce nad 50.000 Kč) včetně dodatků,
d) v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria,
e) neprovede změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2,
f) zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1 - rozpočet územního samosprávného celku a rozpočet
svazku obcí se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby,
g) v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného rozpočtu,
h) v rozporu s § 15 odst. 1 nevykonává kontrolu svého hospodaření (územní samosprávný celek a
svazek obcí uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává
kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve
veřejné správě – zákon o finanční kontrole - po celý rozpočtový rok), nebo
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i) v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

Po novele zákona s účinností od 1.7.2015 došlo ke změně spočívající v tom, že do odst. 1 byla
vložena 2 nová ustanovení pod písmeny b) a c), která znějí:
„b) v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní program,
c) v rozporu s § 10d odst. 1 a odst. 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků,“.
(2) Územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s
a) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet - v případě, že se územní samosprávný celek podílí na
realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho
rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově
určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie,
b) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu (po dobu a v rozsahu dle ustanovení zákona), nebo
c) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu (po dobu a v rozsahu dle ustanovení zákona).

(3) Svazek obcí se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s
a) § 39 odst. 3 zpracuje a schválí rozpočet - v případě, že se svazek obcí podílí na realizaci programu
nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný
kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na
spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie,
b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh rozpočtu (po dobu a v rozsahu dle ustanovení zákona), nebo
c) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu (po dobu a v rozsahu dle ustanovení zákona).

Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
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ZÁKON 420/2004 Sb.
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí

Územní celek se dopustí správního deliktu tím, že
a) do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem v
orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému přezkoumávajícímu orgánu podle § 12
odst. 2,
b) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem
1. nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo
2. o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
c) v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem neuvede lhůtu,
ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření
podle § 13 odst. 2, nebo
d) neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné písemnosti,
informace nebo vysvětlení podle kontrolního řádu.

Za správní delikt se uloží pokuta do 50 000 Kč.
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ZÁKON 134/2016 Sb., kterým se s účinností od 1. 10. 2016 novelizuje
zákon 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách
1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní
postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr
návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh
považuje po výběru návrhu za ukončenou,
b) stanoví zadávací podmínky v rozporu se zákonem a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou
dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou,
c) nepořídí nebo neuchová dokumentaci o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 nebo 2,
d) postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3 nebo 4, nebo
e) nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258
odst.1.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle odstavce 3, se uloží pokuta do
a) 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20000000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit,
jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),
b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),
c) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).

Správní delikty při uveřejňování
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že
a) neodešle k uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky nebo oznámení o uzavření rámcové
dohody v souladu s tímto zákonem,
b) neodešle k uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu s tímto zákonem,
c) neodešle k uveřejnění oznámení o změně smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s tímto
zákonem,
d) neodešle k uveřejnění oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému na
veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem,
e) neuveřejní písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 odst. 5.
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(2) Veřejný zadavatel se dopustí správního deliktu při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že
neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1.
(1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého
čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém
nákupním systému. To neplatí pro
a) smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500000 Kč bez daně z přidané hodnoty,
d) smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu - zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
(2) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření.
(3) Veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle
odstavce 1. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do
31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním
roce.
(4) Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a
podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku stanoví vyhláškou Ministerstvo pro
místní rozvoj.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
b) 200000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.

Správní delikty podle původní legislativy
a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně
ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku,
b) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění
stanovený tímto zákonem,
c) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení podle
§ 146 odst. 1, ačkoli je podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit,
d) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v rozporu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 nebo § 111 odst. 5
anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 117 odst. 1,
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e) zruší zadávací řízení v rozporu s § 84,
f) nepořídí nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155,
g) odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111, nebo
h) nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9.

Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o
správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h).
Sazba pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí
opakovaně některého ze správních deliktů podle odstavce 1. Správní delikt je spáchán opakovaně,
pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo
právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.
Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů
Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele
a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel uveřejní celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího
uzavření. Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a
údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost se nevztahuje na
a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,
c) smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém
nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky uveřejní veřejný zadavatel
nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní
veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění
veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za
plnění veřejné zakázky se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu.

Veřejný zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů nejpozději do
a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
Povinnosti se nevztahují na veřejné zakázky malého rozsahu.
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Aplikace zákona o registru smluv
Tato moje stručná informace má posloužit k základní orientaci v problematice a řešit
obecné záležitosti, se kterými by se měl setkat každý povinný subjekt a jeho smluvní
partner.
Zákon o registru smluv byl přijat jako zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), na konci roku 2015. Jeho účinnost je dělená. Většina ustanovení
nabyde účinnosti k 1. červenci 2016, ustanovení o následcích uveřejnění smlouvy (§ 6)
a zrušení smlouvy (§ 7) nabydou účinnosti o rok později, tedy k 1. červenci 2017.

Zákon o registru smluv stanoví povinnost k uveřejňování soukromoprávních smluv
a smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž alespoň
jednou stranou je některý z okruhu vymezených subjektů (§ 2 odst. 1 – povinné
subjekty).

Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i
smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je
a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
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n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými
územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné.

Povinnost nedopadá na obce, které nevykonávají rozšířenou působnost. Na základě výjimky
stanovené v § 3 odst. 2 písm. l) zákona o registru smluv se v registru smluv neuveřejňují
smlouvy, kde jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost,
příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama
nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. Povinnost k uveřejňování smluv v registru
smluv tak nedopadá na obce s pověřeným obecním úřadem a obce vykonávající přenesenou
působnost v základním rozsahu a jimi zřízené příspěvkové organizace a právnické osoby, ve
kterých mají tyto typy obcí většinovou majetkovou účast.

Soukromoprávní smlouvou je myšlena smlouva uzavřená podle občanského práva.

Ministerstvo vnitra je správcem registru smluv, který je informačním systémem
veřejné správy a slouží k uveřejňování smluv. Registr smluv je přístupný způsobem
umožňujícím bezplatný dálkový přístup, za přístup do registru smluv a ani za
uveřejňování v něm nebudou vybírány žádné poplatky. Ministerstvo vnitra jako správce
registru smluv neodpovídá za správnost, odpovědnost je na tom, kdo smlouvu
správci registru smluv k uveřejnění zasílá (anebo na tom, kdo je jejím původcem v
případě uveřejňování v zastoupení).
V registru smluv jsou smlouvy uveřejňovány tak, že povinný subjekt nebo smluvní
strana zašle správci registru smluv do jeho datové schránky datovou zprávu s
elektronickým obrazem textového obsahu smlouvy společně s metadaty smlouvy, a to
prostřednictvím elektronického formuláře, který je uveřejněn na Portálu veřejné
správy. Smlouva a její metadata jsou následně po doručení do datové schránky správce
registru smluv bezodkladně automatizovaně uveřejněny v registru smluv. Veškerá
komunikace se děje skrze datové schránky.

Není-li smlouva, na kterou se povinnost k uveřejnění v registru smluv vztahuje,
uveřejněna, nenabývá účinnosti, neboť smlouva, která musí být uveřejněna v registru
smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Není-li taková
smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je
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zrušena od počátku. (Tato pravidla budou platit až od 1. července 2017). Zákon o
registru smluv tímto do značné míry reglementuje smluvní vztahy, když smlouva je
sice mezi stranami uzavřena, za účinnou se však považuje nejdříve ke dni
uveřejnění v registru smluv. Zákon o registru smluv je speciálním právním předpisem
ve vztahu k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
POZOR: zde mi můžete namítnout, co když uzavřeme smlouvu, předmět plnění je
řádně dodán či realizován, my jsme dodavateli zaplatili. Jaké důsledky tato
„neplatnost“ tedy má. Jako příklad lze uvést třeba uplatňování práv na základě záruční
doby apod.

Neuveřejnění smlouvy není správním deliktem s možností udělení sankce podle
zákona o registru smluv.

IV. Uveřejňované dokumenty
Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňují soukromoprávní smlouvy a
smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, v případě, že
alespoň jednou ze stran smlouvy je v zákoně o registru smluv vymezený povinný
subjekt (§ 2 odst. 1) a na uveřejnění smlouvy jako takové, povinný subjekt anebo
druhou smluví stranu, nedopadá některá z výjimek stanovená zákonem o registru smluv
nebo jiným právním předpisem. Soukromoprávními smlouvami jsou myšleny smlouvy
uzavřené podle občanského zákoníku v rámci soukromého smluvního práva, tedy
dvoustranné nebo vícestranné projevy vůle zřídit mezi sebou závazek a řídit se
obsahem smlouvy. Smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
musí mít taktéž charakter smlouvy a v registru smluv se tak neuveřejní např. rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Společně se smlouvou se v registru smluv uveřejní i její přílohy.

Smlouva, která musí být uveřejněna v registru smluv, musí být uzavřena písemně.
Povinnost písemné formy smlouvy je tak dána i tam, kde občanský zákoník nebo
jiný právní předpis písemnou formu právního jednání nevyžadují. Písemná forma
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je podle občanského zákoníku zachována i při právním jednání učiněném elektronicky,
při něm se obecně pro účely soukromého práva nevyžaduje použití uznávaného nebo
kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby byl naplněn požadavek písemné formy
smlouvy, je nezbytné, aby nabídka i její akceptace byly písemné.

V registru smluv se uveřejňují smlouvy uzavřené po 1. červenci 2016. Smlouvy
uzavřené před tímto dnem se v registru smluv neuveřejňují. Z tohoto pravidla existuje
výjimka, podle které se uveřejní také smlouva uzavřená před 1. červencem 2016,
pokud je uzavřena dohoda, kterou se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje
nebo ruší.
Nejběžnější výjimkou pro smlouvy, které se v registru smluv na základě její aplikace
neuveřejňují, bude limit 50.000 Kč. Smlouvy s výší hodnoty předmětu 50.000 Kč bez
daně z přidané hodnoty nebo nižší se v registru smluv neuveřejňují.

Zákon o registru smluv upravuje i problematiku uveřejňování smluv pro účely zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když stanoví,
že uveřejněním smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv,
právě v registru smluv, je splněna povinnost tuto smlouvu uveřejnit podle zákona
o veřejných zakázkách.
POZOR ale, toto pravidlo neplatí naopak; uveřejněním smlouvy na profilu
zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách není splněna povinnost uveřejnit
smlouvu v registru smluv a na takovou smlouvu se plně vztahují sankční ustanovení
zákona o registru smluv upravující neuveřejnění smlouvy.
Nový právní předpis upravující právo veřejných zakázek, zákon č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, stanoví, že veřejný zadavatel nemusí uveřejňovat na
profilu zadavatele smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu; tímto jiným
právním předpisem je mimo jiné zákon o registru smluv.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv má účinky uveřejnění i pro účely:
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1.

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,

2.

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jde-li
o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

3.

zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace
veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

4.

zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů,
jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna
Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost
oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena,

5.

a tedy již zmiňovaného zákona o veřejných zakázkách.

POZOR ale, obdobně jako u zákona o veřejných zakázkách, ani u bodů 1. až 4. neplatí
pravidlo o uveřejnění v registru smluv obousměrně, a tak není povinnost
uveřejnění smlouvy v registru smluv splněna uveřejněním smlouvy podle výše
vyjmenovaných zákonů mimo registr smluv.

PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ: ve smlouvách uvádět ustanovení o tom, která smluvní
strana zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění, neboť toto právo svědčí
všem smluvním stranám.

dodatky smluv
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V registru smluv se uveřejňují také dodatky smluv uveřejněných v registru smluv.
Zákon o registru smluv explicitně upravuje uveřejnění dodatku k smlouvě
uzavřené před nabytím účinnosti zákona o registru smluv; takový dodatek
smlouvy se v registru smluv uveřejní spolu se smlouvou, ke které je uzavírán.
Dodatky uzavřené po nabytí účinnosti zákona zákon explicitně neřeší. Lze tvrdit, že se
uveřejní všechny dodatky uveřejněné smlouvy, neboť sdílí její osud, jsou její
součástí. Bude-li se tedy jednat o dodatek ke smlouvě, která je již v registru smluv
uveřejněna, pak se uveřejní k této uveřejněné smlouvě, a to na základě spárování s
jedinečným ID uveřejněné smlouvy. Nastane-li situace, kdy bude uzavřen dodatek ke
smlouvě, která v registru smluv uveřejněna není, avšak dodatek sám o sobě
samostatně bude splňovat podmínky pro uveřejnění v registru smluv, uveřejní se
takový dodatek v registru smluv; takový dodatek by měl být vzhledem ke smyslu a
účelu zákona uveřejněn i s původní smlouvou, na tu se ale nevztahují případné sankce
za nedodržení otevřenosti a strojové čitelnosti formátu smlouvy.
Vzhledem ke smyslu a účelu zákona a skutečnosti, že dodatky tvoří součást smlouvy
a sdílí její osud, doporučuje se v registru smluv uveřejňovat všechny dodatky přijaté
k uveřejněné smlouvě, a to bez ohledu na to, zda by samy o sobě v registru být
uveřejněny nemusely.
Doporučujeme při uveřejňování dodatku uvádět správné ID smlouvy, ke které je
dodatek uzavírán. Bez uvedení ID smlouvy nedojde k propojení záznamu smlouvy a
jejího dodatku, což není skutečnost, která by měla právní důsledky, avšak bude
snižovat uživatelský komfort při vyhledávání záznamů.

objednávky
Problematickým tématem je uveřejňování objednávek s hodnotou předmětu
přesahující 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty v registru smluv. V praxi totiž
velmi často dochází k aplikaci § 1744 občanského zákoníku, podle kterého s
přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo
je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se
podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění; přijetí nabídky je
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účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. V takovém případě je
objednávka přijata konkludentně a nevzniká písemná smlouva. Podle zákona o
registru smluv musí být smlouva, na kterou se vztahuje povinnost k uveřejnění v
registru smluv, uzavřena písemně; je tedy nezbytné ji uzavřít jinak, než
konkludentním přijetím objednávky. Aby byla smlouva uzavřena písemně, musí
být jak objednávka, tak i její akceptace

písemné. Aby tedy byla zachována písemná forma smlouvy, musí být objednávka
přijata písemně; postačí např. odpověď emailem, že objednávka je akceptována.
V registru smluv se pak uveřejní objednávka i toto její potvrzení. Další možností je
podepsání objednávky ze strany toho, komu byla učiněna. I v takovém případě bude
smlouva uzavřena písemně a bude naplněn požadavek zákona o registru smluv na
písemnou formu smlouvy. V registru smluv se pak uveřejní objednávka v
otevřeném a strojově čitelném formátu, tedy ta bez podpisu toho, komu byla učiněna.

Povinnosti k uveřejnění smlouvy v registru smluv se není možné vyhnout
konkludentním přijetím objednávky, na základě čehož nevznikne písemná smlouva (viz
předchozí odstavec), a tvrzením, že pak se tedy v registru smluv taková smlouva
neuveřejní, neboť není písemná. Zákon o registru smluv stanoví, jaké smlouvy se v
registru smluv uveřejňují a navíc ještě stanoví povinnost k jejich písemné formě, kterou
je potřeba dodržet; není-li smlouva písemná, neznamená to, že se v registru smluv
nemusí uveřejnit, ale že musí být uzavřena v písemné formě.

Na smlouvy vzniklé přijetím objednávky s hodnotou předmětu 50.000 Kč bez daně
z přidané hodnoty a nižší se zákon o registru smluv nevztahuje.
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ODMĚŇOVÁNÍ
Vyhrazená působnost ZO (§ 84, 85 ObZř), mj. i:
 určovat funkce, pro které budou členové ZO uvolněni,
 zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 volit z řad členů ZO starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z
funkce,
 stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto
zastupitelstva,
 zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
Vyhrazená působnost ZO (§ 84, 85 ObZř), mj. i:
 stanovit výši odměn neuvolněným členům ZO
 rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZO,
za výkon funkce členů výborů

Usnesení zastupitelstva obce
 Vždy srozumitelné a jasné
 Používat terminologii ObZř – v případě odměn:
 ZO určuje funkce, pro které budou členové ZO uvolněni dle ust. §84 odst. 2 písm. k)
ObZř
 ZO stanovuje výši odměn neuvolněným členům ZO … , a to ode dne … podle ust. § 84
odst. 2 písm. n) ve spojení s ust. § 77 odst. 2 ObZř
 Zaznamenat pro-proti-zdržel se, ev. nehlasoval
 Nepřijetím nevzniká usnesení opačného významu


Uvolnění členové mají právní nárok na odměnu ode dne, kdy byli zvolení/jmenování do
funkce

 Nárok na odměnu za „nejlépe ohodnocenou funkci“ – tzn. nedochází ke kumulaci odměn
 ZO nepřijímá žádné usnesení – odměna se spočítá automaticky
 Odměna je vyplácena z prostředků obce
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Neuvolnění členové ZO – ostatní členové ZO

 Nemají na odměnu právní nárok - rozhoduje o její výši (přiznání) ZO
 Prováděcí předpis stanoví maximální možnou výši
Tzn., že ZO může stanovit:
 Maximální výši
 Výši v daném rozpětí
 Nulovou výši
 Usnesení ZO musí být jednoznačné, bez možného alternativního výkladu, aby bylo zřejmé
pro všechny adresáty (občany, účetní, ZO…)
 Z usnesení musí být zřejmé
 Funkce, za které bude odměna náležet (včetně případné kumulace funkcí – jen pro
neuvolněné členy ZO)
 Výše odměn
 Den, od kterého odměna náleží
 Doporučuje se stanovit i pro případné situace v budoucím období (např. nový člen ZO, nový
předseda výboru…)
 Funkce lze dohledat z NV 37/2003 Sb.:
 Starosta (primátor)
 Místostarosta (náměstek primátora)
 Předseda zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy
 Člen rady
 Předseda výboru ZO nebo komise rady obce
 Člen výboru ZO nebo komise rady
 Člen zastupitelstva (jen neuvolněný)
Obce
 Při souběhu funkcí lze přiznat odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce
 Vždy zvážit rozpočtové možnosti obce a úkoly (náročnost) jednotlivých funkcí
 Lze kombinovat – nepřekročit maximum a vždy by mělo být zřejmé, kolik za kterou funkci
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Výši odměn lze stanovit:
 Částkou za stanovenou funkci (MV doporučuje)
 Slovním vyjádřením – např.:
 Maximální výši dle NV č. 37/2003 Sb.
 ½ z maximální výše dle NV č. 37/2003 Sb.
 Nulová výše (i toto je dobré mít přijato usnesením ZO)
 V případě slovního vyjádření s odkazem na NV č. 37/2003 Sb. je vhodné jednoznačně
určit, zda ZO vyjadřuje vůli mít vždy např. max. výši odměn (tedy i pro případ novely
NV č. 37/2003 Sb.) nebo zda se maximum vztahuje k aktuálně platnému NV

Neuvolnění členové ZO – určení dne, od kterého je možno poskytovat
 V usnesení ZO je třeba stanovit den (§ ObZř), od kterého se budou odměny poskytovat
 Nejdříve od data konání ZO, které rozhoduje o odměnách neuvolněných členů ZO (včetně
dne konání ZO)
 Lze stanovit i pozdější termín (např. od 1. dne následujícího měsíce)
 Odměny nelze přiznávat zpětně (ani v daném kalendářním měsíci)
 Odměny mohou být buď obecně vymezeny nebo mohou reflektovat různé úkoly členů ZO
 ZO nemusí dát všem stejné odměny (může zohlednit činnost), ale důvody nesmí být
„diskriminační“ (např. upřednostnění rodiny, diskriminace opozice…)
 ZO je může v průběhu času kdykoli změnit
Vždy však v maximálních mezích zákona

Měsíční odměna
Definice ze zákona:
 Peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle počtu obyvatel
ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí předpis (NV 37/2003 Sb.)
Tvoří ji:
 Pevná složka dle druhu funkce +
 Příplatek dle počtu obyvatel – k 1.1. kalendářního roku (zaokrouhluje se na 100 nahoru)
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Mimořádné odměny
 Právní úprava s nimi nepočítá – byly zrušeny
Jakákoli odměna může být členu ZO přiznána pouze v případě, že s tím
zákon počítá. Pokud určitý druh odměny zákon nezná, je nepřípustné, aby
takovou odměnu ZO přiznalo, neboť k tomu nemá pravomoc. V opačném
případě by docházelo k nekontrolovanému rozdělování veřejných prostředků,
jež není možné akceptovat
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