KDO K VÁM PŘIJEL?

NÁŠ CÍL:

- PREVENCE
- UMĚNÍ NÁPRAVY A OBRANY
- ODVAHA STÁT SI ZA SVÝM

N

Na úvod:
Edmund Burke
Špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie.
… pomáháme Vám se v nich orientovat
Jean Genet
Kdo nezná zákony, připravuje se o potěšení je přestupovat.
DEMOSTHENES
Bylo-li co usneseno a odhlasováno,
je to pak stejně vzdáleno provedení,
jako před usnesením.
…známe, jak to na radnicích chodí
…zkrátka rozumíme Vám
a rozumíme zákonům v samosprávě…

10.11.2016
„Složitá česká legislativa není pro laiky.“
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán
„Zákony už dávno nejsou a už nikdy nebudou pro laiky. Specializované zákony jsou prostě pro profesionály.
Profesionál si s častými novelizacemi poradí,“ řekl ministr
Z toho vyplývá – po laikovi nelze požadovat, aby se v zákonech orientoval.
Protože proto jsou (také) zákony dány, aby silnější (ani stát) nemohl všechno…
PRAVOMOCI ORGÁNŮ OBCÍ A MĚST
základ smluvních vztahů
PRAVOMOC
= právo rozhodovat
ZÁKON O OBCÍCH
dává orgánům obce meze
tohoto rozhodování
ROZHODOVÁNÍ
= složitý proces
PROČ SLOŽITÝ PROCES?
PROČ MUSÍME PRAVOMOCI ORGÁNŮ OBCE
DŮKLADNĚ ZNÁT?

§ 41, odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb.:
„Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení neplatná.“
CO MUSÍME TEDY ZNÁT





KDO o které věci rozhoduje
Jakou FORMOU rozhoduje
Jakým ZPŮSOBEM rozhoduje
Jakou má mít rozhodnutí KVALITU

ORGÁNY OBCE
(samospráva)
ZASTUPITELSTVO

RADA

STAROSTA

OBECNÍ ÚŘAD

nejvyšší

výkonný

zastupující

administrativní

nebo
ZASTUPITELSTVO

STAROSTA

OBECNÍ ÚŘAD

nejvyšší

výkonný + zastupující

administrativní

VŠECHNY TYTO ORGÁNY V MEZÍCH ZÁKONA ROZHODUJÍ

PRAVOMOC
VYHRAZENÁ

ZBYTKOVÁ

VYHRAZENÁ

SVĚŘENÁ

zákonem

(neupravená)

(si) orgánem

orgánem

Od zákonné úpravy se nelze
odchýlit, věc musí rozhodovat
vždy a výhradně ten orgán,
kterému je pravomoc vyhrazena
O zbytkových pravomocích rozhoduje
rada obce, v případě, že v obci není
rada zřízena, rozhoduje o věci
(až na výjimky) starosta obce.

Ze zbytkové pravomoci si může
cokoli vyhradit k rozhodování
zastupitelstvo. O věci pak nesmí
rozhodovat jiný orgán obce.

Od 1.7.2016 lze některé pravomocí
svěřit starostovi obce nebo úřadu, na
rozdíl od dřívější úpravy, která to
přímo zakazovala.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PRAVOMOCÍ
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ale pravomoci orgánů obce upravují i zvláštní zákony, například
 Zákon č. 182/93 Sb. o Ústavním soudu
 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích
 Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
ZASTUPITELSTVO OBCE
§84, odst.1:
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce = §35 odst. 1:
„Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem
svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním
zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti
obce svěří zákon“.
CO Z TOHO VŠECHNO VYPLÝVÁ?
- že by zastupitelstvo mělo rozhodovat o všem  ze samostatné působnosti (!! – zmatečnost)
- každé jeho rozhodnutí musí být v („sobeckém“) zájmu obce a občanů obce - ALE co je to obec? – nejsou to
občané? Může být zájem „obce“ odlišný od zájmu „občanů obce“? (zmatečnost-!)
- vylučuje se pravomoc krajů a státu (vše ostatní můžeme prohlásit za „svoje“)
+ přidávají se věci tzv. ad hoc – speciální zákony

Zastupitelstvo ale nerozhoduje o všem
Ale „jen“ o tom
 CO MÁ VYHRAZENO ZÁKONEM O OBCÍCH
 CO SI VYHRADÍ ZE ZBYTKOVÉ PRAVOMOCI
 CO MU SVĚŘUJÍ SPECIÁLNÍ ZÁKONY
 CO MU „PŘEDÁ“ STAROSTA (SISTAČNÍ OPRÁVNĚNÍ)
+ zastupitelstvu nic nebrání „DOPORUČIT“, jak má rozhodnout rada nebo starosta (NEZÁVAZNÉ)
 v obecné rovině (pravidla pro veřejné zakázky)
 ad hoc – případ od případu
AUTORITA DOPORUČENÍ ? - pouze neformální ALE
Ústava zná jen zastupitelstvo. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán.
ZMATEČNOST
VYHRAZENÁ PRAVOMOC
nesmí rozhodovat nikdo jiný
schvalovat program rozvoje obce
schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
+ také změny rozpočtu
Poznámka: ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
Není-li rozpočet obce schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce pravidly
rozpočtového provizoria
+ pravidla rozpočtového provizoria
potřebná kzajištění plynulosti hospodaření stanoví zastupitelstvo obce pro hospodaření obce.

PRAVIDLA MUSÍ AKCEPTOVAT, že obec má každý měsíc má de facto na straně příjmů jednu dvanáctinu toho, jaké příjmy měla
v uplynulém roce, a tomu musí uzpůsobit výdaje.
zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
další forma dispozice s financemi obce
zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny - tj. dává základní
listiny, pak jde vše mimo něj, ani si to nemůže vyhradit, řízení pak odevzdává radě nebo starostovi obce
(rada plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly
zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů) včetně jmenování a odvolání ředitele škol a školek apod.
POZN. Zástupce si jmenuje sám ředitel.
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 tj. VŠECH PRÁVNICKÝCH
OSOB
 příspěvkové organizace
 s.r.o.a.s. a jiné - z toho vyplývá, že schvaluje i jejich změny
ale pak opět odevzdává vše do rukou RADY OBCE nebo STAROSTY
POZOR – s výjimkou rozhodování obce jako jediného společníka obchodní společnosti v případě, že se rada obce
nezřizuje
A co „jediný akcionář“? (nedokonalost zákona) – výkladem rovněž
POZNÁMKA – rozhoduje-li o účasti, rozhoduje i o „neúčasti“
(za podmínek speciálního zákona), prodeji akcií apod.

delegovat zástupce obce, s výjimkou společností, kde má obec 100%, na valnou hromadu obchodních společností, v
nichž má obec majetkovou účast
 tento zástupce hlasuje za obec
 je ve svém hlasování nezávislý
 ZO ho může „úkolovat“, on se toho nemusí držet
 Dokonce může dát PLNOU MOC komukoli (!!!)
= vůle ZO je zcela popřena
JUDIKATURA - Zastupování obce na valné hromadě obchodní společnosti
Rozhodování o osobě zástupce, která má obec zastupovat na valné hromadě obchodních společnosti, v níž má obec
majetkovou účast, je rozhodováním patřícím do samostatné působnosti obce (§ 84 odst. 1 zákona o obcích), které je
vyhrazeno zastupitelstvu (nemůže být delegováno na jiný orgán obce). Z uvedeného však nelze dovozovat, že by sama
povaha postavení delegovaného zástupce vylučovala, aby tento zástupce udělil jiné (třetí) osobě substituční plnou moc…
Je zcela na vůli obce (jejího zastupitelstva), zda udělí plnou moc právnické osobě (čímž bez dalšího akceptuje oprávnění
zmocněnce udělit substituční plnou moc), popř. zda zmocněné fyzické osobě udělení substituční plné moci výslovně
umožní.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 2133/2013, ze dne 22.9.2015
navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a
navrhovat jejich odvolání
návrhu nemusí být vyhověno, tzn.
 navrhovaná osoba nemusí být do orgánu zvolena
 navrhovaná osoba nemusí být odvolána

vydávat obecně závazné vyhlášky obce
- bohatá judikatura
Přezkum ústavnosti obecně závazných vyhlášek obcí provádí Ústavní soud, a to na základě návrhu Ministerstva vnitra.
NĚKOLIK POZNÁMEK K TOMU
CO ZASTUPITELSTVO VE VYHLÁŠKÁCH MŮŽE
Napřed restriktivní přístup – jen tam, kde je obec zmocněna zákonem - UŽ NEPLATÍ
Obce jsou zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných vyhlášek přímo ustanovením Ústavy a žádné další
zákonné zmocnění nepotřebují.
(výrazné posílení autority obcí !!!!) - rok 2008
Pozn. Výjimka - ukládání daní a poplatků
PŘESTO – obce nemohou upravovat, co chtějí, je zde několik podmínek
= OBCI se přiznává NORMOTVORBA
CO VŠECHNO LZE ZAKÁZAT? 
ÚS: Státním úředníkům nelze zakázat vstup do obce
28. dubna 2005 - Žádná obec v ČR nesmí vydávat obecně závazné vyhlášky, které nemají oporu v zákoně, i kdyby šlo o ochranu
zájmů obce a jejích občanů. Tento nález vydal ve čtvrtek Ústavní soud v Brně (ÚS), který při jednání pléna zrušil vyhlášku obce
Jindřichovice pod Smrkem na Liberecku, která pod pokutou 10 tisíc a posléze 30 tisíc korun zakazovala vstup do obce úředníkům
státních orgánů a institucí, kteří nebyli předem ohlášení.
"Je sice pravda, že přemíra aktivity některých státních úředníků neúměrně zatěžuje fyzické či právnické osoby, ale takovýto
postup je protiústavní. Obce mohou vydávat vyhlášky v mezích své působnosti. Práva obecních zastupitelstev nejsou bezbřehá
a nesmí na svém území omezovat činnost státní správy. K tomu si musí obce najít jiný způsob než vyhlášku," uvedl předseda ÚS
Pavel Rychetský.

Podle vyhlášky vymezila obecní rada pokutu nejprve 10 tisíc a později ji zvýšila na 30 tisíc korun za to, když si státní úředník bude
vynucovat jednání se členy radnice. Navíc vyhláška vymezila poplatek za ztrátu času starosty, místostarosty, tajemníka či
pracovníka obce, který se bude muset místo svých povinností věnovat úředníkům. Tato částka se pohybovala až do 1200 korun
za hodinu starosty.
ALE AKTUÁLNÍ OTÁZKA DOBY:
Může MV ČR přijít na obec a bez důvodu kontrolovat?
Zastáváme názor, že NE.
Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen
a) vyžaduje-li to ochrana zákona, a
b) jen způsobem stanoveným zákonem.
Způsob je jasný - je stanoven zákonem o obcích (
Pojem „vyžaduje-li to ochrana zákona“ = jasný požadavek na akutnost – tedy ve své samé podstatě zapovídá kontroly
bezdůvodné, tedy tzv. nahlášené
Taková kontrola nesplňuje základní předpoklad předpokládaný Ústavou ČR, a to, že tento zásah „vyžaduje ochrana
zákona“.
Pokud tedy MV ČR neví o konkrétním porušení zákona, nemělo by samo osobě (o své vůli) v obci provádět žádnou
kontrolu. Tedy nemělo by jen tak ukázat prstem, a kontrolovat namátkově. Nemůže totiž ohrožení zákona nijak předem
předpokládat, tedy nemůže zasahovat s odůvodněním, že to ochrana zákona vyžaduje.
rozhodovat o vyhlášení místního referenda
navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí

určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Počet závisí na samotné obci + jejích finančních možnostech – měla by být respektována hospodárnost.
JDE o politickou dohodu.

VŽDY

zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
výbory povinné
(kontrolní, finanční, pro národnostní menšiny)
Od 1.7.2016 - § 117, odst. 3:
Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti
jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy
národnostní menšiny. Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto
podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
výbory fakultativní – JAKÉ CHCEME
Pozn.
Odměny za výbory a komise a za výkon funkce zastupitele se mohou sčítat.
A CO SE STANE, KDYŽ SE POVINNÉ VÝBORY NEZŘÍDÍ?
volit z řad členů zastupitelstva obce
 starostu
 místostarosty
 další členy rady obce (radní)
+ odvolávat je z funkce
+ stanovit počet členů rady obce
+ počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto
zastupitelstva
+ volit jejich předsedy a další členy
+ odvolávat je z funkce

16. července 2012 - Aljašské město Talkeetna má už 15 let za starostu rezavého kocoura. Podle televizní stanice
KTUU-TV se v roce 1997 obyvatelům města znelíbili dvounozí kandidáti, a tak postavili do čela místní radnice kocoura
Stubbse. Tisícové město považuje Stubbse spíš za čestného starostu, ale jeho popularita je velká. Díky němu se obec
ležící na úpatí hory Mount McKinley stala aljašskou turistickou atrakcí. Starosta, který se do funkce dostal ještě jako
kotě, se nejraději povaluje u místního koloniálu, kam si ho denně chodí prohlížet desítky zvědavců. Stubbs se stal už
námětem několika novinových reportáží, má svůj účet v sociální síti Facebook. Dokonce tam na kliknutí zamňouká.
Obchody v obci prý díky zájmu turistů jen kvetou. Obyvatelstvo si pochvaluje, že žádný jiný starosta toho pro obecní
kasu ještě tolik neudělal.
stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
- odměna se poskytuje ode dne, který zastupitelstvo obce stanoví
- rozhodnutí zastupitelstva je podmínkou vzniku nároku
- nemůže působit retroaktivně, proto není možné, aby nárok člena zastupitelstva obce na určitou výši odměny být založen se
zpětnou platností
- zastupitelstvo obce může stanovit výši odměny neuvolněných zastupitelů od NULA až do maximální výše dle nařízení
vlády
NOVINKA – od 1.1.2014 – neuvolněný starosta
může být poskytnuta měsíční odměna až do výše 0,6 násobku výše měsíční odměny uvolněného zastupitele vykonávajícího
funkci starosty.
ZAJÍMAVOST:
UVOLNĚNÍ – nejvyšší odměna
NEUVOLNĚNÍ – sčítá se

HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST
Náročné
Nebezpečné
Právně složité
PROČ? „Tisíce“ důvodů
Některé z nich:
- ve volených funkcích jsou „amatéři“
- jedná se o veřejně „hlídaný“ majetek
- zákon o obcích je nedokonalý
- do hospodaření zasahují jiné zákony
- výklad stejných paragrafů se v průběhu času mění
- právní výklad se často nachází až u soudů
- trestní oznámení jako metoda politického boje
- řada omezení v jinak běžných dispozicích
- řada specifik odlišných od soukromého majetku
- obec nemá statutárního zástupce…atd …atd.
K tomu přistupuje…








nároky na obce a města stoupají
počet kontrol (a kontrolujících) narůstá
výklad zákona se zpřísňuje
začíná převažovat formalismus
stát se snaží mluvit do samosprávy
není obrana proti zneužívánízákonů
spojený model je problémový

O TO VÍCE MUSÍME ZNÁT a UMĚT APLIKOVAT

 ZÁKLADNÍ VAROVÁNÍ 
Pokud všichni kolem propadají panice, zatímco ty jsi klidný, znamená to, že jsi zatím něco nepochopil.
 Murphy 
DALŠÍ OTÁZKA DOBY:
Může obec vůbec někdy jednat „NEHOSPODÁRNĚ?“
Kupodivu ano.
Když hájí zájmy občanů,
resp. veřejný zájem.
To ji odlišuje od podnikatelských subjektů.
A KDE JE V ZÁKONĚ POJEM VEŘEJNÝ ZÁJEM?
„Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o
uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“§ 35, odst.2, druhá věta
„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“ § 2, odst.2, první věta
= POVINNOSTI OBCE– které nemusí být na první pohled vidět + které by mu mohl naopak někdo vytýkat jako NEHOSPODÁRNÉ
VÝDAJE
Ale není to tak…
Tzn. i nehospodárné výdaje(nebo prodeje, pronájmy…) obce/města mohou být
 ve VEŘEJNÉM ZÁJMU nebo
 v „sobeckém“ zájmu OBCE/MĚSTA a jeho občanů
= kupodivu i V SOULADU SE ZÁKONEM

Můžeme si tedy s jistou nadsázkou DĚLAT, CO CHCEME
A CO JE PODSTATNÉ?
PŘEDEM jasně definovaný VEŘEJNÝ ZÁJEM nebo ZÁJEM OBČANŮ OBCE vyjádřený v USNESENÍ
tedy již při
HLASOVÁNÍ !!!
ne dodatečně tvořit
TEDY NIKDY NEPODCENIT USNESENÍ
„alibi“ předem
„Máme zájem zvýšit turistickou přitažlivost obce“
když…POZNÁMKA
CO JE TO ZÁPIS? CO JE TO USNESENÍ?
Je to právní jednání? (Dříve právní úkon?)
Ne.
Je to záznam o právním jednání obce.
ALE POZOR:

Nesnižuje se tím jeho důležitost.
Nesnižuje se tím nutnost kvality.
Je to důležitý důkaz pro určitost, srozumitelnost a správnost právního jednání obce či města.
Zákonný předpoklad = ODŮVODNĚNÍ „NEHOSPODÁRNOSTI“
= podstatné a objektivní důvody
Zejména že jednání přinese obci JINOU VÝHODU, PROSPĚCH, ATMOSFÉRU než jen peníze, a tyto důvody existovaly
v době ROZHODNUTÍ+ nejen, že to tak bylo, ale také to PROKÁŽEME.
Blýskání na lepší časy

NOVELA ZÁKONA O OBCÍCH OD 1.8.2017
PRŮLOM SMĚREM KE ZDRAVÉMU ROZUMU A POSÍLENÍ SAMOSPRÁVY
§ 38 – původní znění
(1) 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.
§ 38 – nové znění
(1) 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.
CO TO JE „JINÝ DŮLEŽITÝ ZÁJEM OBCE“?
A JAK BUDE MUSET BÝT ODŮVODNĚN?
srozumitelně

KAUZA DOLNÍ ŽIVOTICE
Bývalý starosta Hladkých Životic na Novojičínsku a dalších dvanáct jeho kolegů z bývalého zastupitelstva, kteří byli několik let
trestně stíhaní kvůli nevýhodným prodejům obecních pozemků, jsou nevinni. V pátek o tom v odvolacím řízení rozhodl Krajský
soud v Ostravě. Verdikt je pravomocný. Odvolací soud ovšem nyní nově rozhodl, že samotný prodej pozemků výrazně pod
cenou ještě nemůže zakládat podstatu trestného činu. Soudce mimo jiné poukázal na to, že už v době, kdy zastupitelstvo o
cenách pozemků rozhodovalo, starosta v médiích říkal, že výhodnými podmínkami chce zastavit snižování počtu obyvatel.
„Obec nepotřebuje na pozemcích vydělat. Obec potřebuje lidi,“ řekl tehdy starosta o pozemcích, které obec v souvislosti s výstavbou
dnes již hotové dálnice výhodně získala a navíc dohodla i jejich vybavení inženýrskými sítěmi na náklady státu. „Jednání zástupců
obce je pro soud pochopitelné a argumentace obžalovaných je legitimní. Ty pozemky získali zadarmo a rozhodli se, že
nebudou vydělávat na vlastních občanech,“ řekl předseda odvolacího senátu.
POZOR: NEZBAVUJE POVINNOSTI DLE USTANOVENÍ
§ 39, odst. 2
(2) 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.
Zákon neříká
 Jak má být odůvodněna
 Kde
 Jakou formou
Jen že MUSÍ. POZOR: Sankce absolutní neplatnosti (= neplatnost, o které se nediskutuje) je velmi závažný následek.
Ideálně – rovněž ve smlouvě:
„Strany berou na vědomí, že cena je sjednávána jako cena nižší než v místě a čase obvyklá z důvodu…“

TEDY BEZPEČNÝ NEOBVYKLÝ MAJETKOPRÁVNÍ ÚKON JE NÁSLEDUJÍCÍ:
 je odůvodněn důležitý zájem obce
 je-li třeba, je odůvodněna nižší cena při prodeji, vyšší cena při zakoupení
 obec má doporučující či zpracující stanovisko advokáta
 nezazní žádné pochybnosti
POKUD ZAZNÍ – je podstatné je věrohodně vyvrátit – eliminovat.
Tedy cenu je vždy důležité pečlivě zvažovat – a pokud si nejsem jisti, odůvodňovat, proč takovou cenu volíme – a to
jak v případě prodeje, tak v případě koupě, tak v případě nájmu, výpůjčky, daru apod. POPSAT – LOGIKU, DŮVODY,
ZÁJEM OBCE.
Pak nemůžeme udělat chybu.
Zastupitelům může velmi zkomplikovat život také toto ustanovení
§ 38
(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a
právo na vydání bezdůvodného obohacení.
 Po třetích osobách
POZOR: Pokud obec nevymáhá, nastupuje vlastní odpovědnost zastupitelů (!!!) za škodu z nedbalosti.
 Po sobě sama (!!!)
POZOR: i nástupci po předchůdcích
Lhůty: 3 roky, co se o škodě dozví, nejdéle 10 let
!!! - VÝŠE NÁHRADY ŠKODY NENÍ OMEZENA
ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ ZA CELOU ŠKODU
(je-li jich více, tak poměrně)

ZÁKON O OBCÍCH novela od 1.7.2016 – týká se ZEJMÉNA nemovitostí
(ale nejen jich)
Úvodem …
"V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů".
Tacitus Publius Cornelius
V České republice máme celkem 8304 ústavních zákonů, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.
Zákon o obcích byl novelizován už 46 x
„Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.“
Seneca
nový občanský zákoník má 3081 paragrafů

Murphy: „Cítíte se dobře? Nebojte. To přejde 
KDO VŠECHNO NA NÁS MŮŽE
Ministerstvo vnitra – odbor dozoru
Úřad na ochranu osobních údajů
Úřad na ochranu hospodářské soutěže
Ministerstvo financí
+ další ministerstva
 Finanční úřady
 Krajský úřad
 Uvažoval se Nejvyšší kontrolní úřad





26. 5. 2016
Senát odmítl rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Senátorům vadila především duplicita kontrol: města a
obce už jsou prý teď zahlcena kontrolami z různých úřadů a senátoři se obávali, že by NKÚ kontroloval totéž.
ALE kdo je největším „nebezpečím“ pro obce a města ??? …
Profesor Murphy:
„Volič vybírá zastupitele buďto podle toho, jak je jim sympatické jeho jméno nebo tvář na fotografii,
anebo podle toho, které politické strany je členem.“
Poznámka:
Ani jedna z těchto variant však nevylučuje tragický omyl ALE PŘESTO:

CO PŘINESLA NOVELA1.7.2016?
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY
§39
Zůstává stejné (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako
výpůjčku 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. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle
zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru.
ALE - POZOR NA PACHT !!!

POZOR
(2) 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.
TZN- vždy musíme znát cenu v místě a čase obvyklou.
Pokud se i dodatečně zjistí, že cena nebyla obvyklá, jde o odchylku, a není-li zdůvodněna, je dispozice neplatná.
ZÁVAŽNÉ NÁSLEDKY
JAKÉ MOHOU BÝT např. NÁSLEDKY?
Neplatná kupní smlouva
- Strany si musí vrátit plnění (kupní cenu, zálohy)
- Původní prodávající musí uhradit případné zhodnocení
- Za užívání se uhradí obvyklý nájem
Neplatná nájemní smlouva (nájem „za korunu“)
- Strany si opět vrací plnění (např. „tržní nájemné“)
- Užívání se zhojí obvyklým nájemným
ZTRÁTY, ŠKODY, KOMPLIKACE
NĚKDY NÁM NEPLATNOST MŮŽE POMOCI
3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů nebo hrobových míst anebo o pronájem, pacht nebo
výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické osobě
zřízené nebo založenéobcí nebo právnické osobě, kterou obec ovládá (příspěvkovka, s.r.o., a.s., družstvo…)

DOSAVADNÍ ZNĚNÍ: (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, 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.
Pozor: BYT A JEDNOTKA JSOU (PODLE PRÁVA) DVĚ ODLIŠNÉ VĚCI
Nový paragraf §40
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.
Ani podle zákona o přístupu k informacím!
= PRVNÍ PRŮLOM
ALE: ZASTUPITELSTVO JEDNÁ VEŘEJNĚ!!!
Práce zákonodárce
- Informace o nabytí v dražbě se nezveřejňují
- Hezké, ale zastupitelstvo jedná veřejně – tedy nemá se zveřejňovat, ale jednat veřejně ano – tedy nezveřejnění
není fakticky možné

JAK Z TOHO, ŽE SE NEMÁ ZVEŘEJŇOVAT
aleMUSÍ SE JEDNAT VEŘEJNĚ
§ 85 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.

Další PRŮLOM
ALE DALŠÍ KOLIZE SE ZÁKONEM

§84, odst.2, písm. b)
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
b) schvalovat rozpočet obce…
TZN. spolu s tím schválit
právo provést rozpočtové
opatření

TEDY CHCEME-LI KUPOVAT V DRAŽBĚ
Bezpečná metodika
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo rozhodne o nabytí nemovitosti v dražbě
Současně pověří radu obce nebo starostu učiněním nabídky
Současně svěří radě nebo starostovi provést v mezích nabídky rozpočtové opatření do výše nabídnuté
kupné ceny
Do doby dražby není obec povinna zveřejňovat, do jaké nabídky půjde

A V CO MUSÍ DOUFAT OBČANÉ OBCE?
Že má starosta zdravý rozum.
DOSAVADNÍ ZNĚNÍ §41 červeně NOVELA
(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří
se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou
obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.
(2) Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení neplatná.
(3) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 2 a v §38 odst. 4 a §39 odst. 1 a 2 přihlédne soud i bez
návrhu.
„Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.“
ŽÁDNÁ NOVINKA
Smlouva o úplatném převodu obecního majetku za cenu podstatně nižší, než je cena v místě a čase
obvyklá, je bez náležitého zdůvodnění této odchylky neplatná podle § 39 obč. zák., neboť svým
obsahem odporuje zákonu (§ 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění
pozdějších předpisů).
Nejvyšší soud ČR, 11/15/2010
Spisová značka: 28 Cdo 3950/2010

Nové je to, že soud k tomu bude přihlížet z úřední povinnosti.
CO JE TO PŘIHLÍŽET Z ÚŘEDNÍ POVINNOSTI?
Žádná ze stran sporu neplatnost nenamítá.
2 přístupy soudu
„presumpce správnosti a pravdivosti doložky podle § 41“
„přes uvedení doložky zkoumá otázky platnosti“

CO TO NAPŘÍKLAD MŮŽE BÝT?

„VŠECHNO“
Zda rozhodoval správný orgán (otázka
pravomoci)
Formální otázky.
Kdy dostali zastupitelé materiály (jednací řád)
Zda je soulad mezi záměrem, usnesením,
smlouvou.
Zda listinu podepsala oprávněná osoba.
Zda nejde o kolizi s jiným zákonem.
Zda byly dodrženy lhůty (zveřejnění).
Zda osoby ve smlouvě podaly nabídku.
…atd. atd. atd.

NA CO MŮŽEME NARAZIT
Zda rozhodoval správný orgán (otázka pravomoci)
Dobrá zpráva:
Pokud zastupitelstvo rozhodovalo, má se za to, že si pravomoc vyhradilo.
Nedobrá zpráva:
Nájemní smlouvu do 30.6.2016 zastupitelstvo nemělo schvalovat.
Jak z toho ven: Starosta rozhodl, pozastavil, a předložil zastupitelstvu.
Formální otázky.
„Strana šest je jiná strana šest, než mám já.“
Smlouva by měla být vždy svázaná a přes spojení podpis, nebo podepsaná každá strana. Bráníme tím zpochybnění obsahu.

Kdy dostali zastupitelé materiály (jednací řád)
Jednací řád může soud považovat za závaznou interní normu, a jeho porušení může mít závažný dopad na platnost smlouvy.
„Jak mohli vážně hlasovat a projevovat vůli, když neměli čas si to přečíst?
Zda je soulad mezi schválením záměru, záměrem, schvalovacím usnesením, nabídkou a smlouvou.
Dobrý záměr a soulad mezi všemi jednáními je naprostý základ – přesto je velmi podceňovaný. (viz dále)
Zda listinu podepsala oprávněná osoba.
„Prokažte, že starosta byl nepřítomen!“
KDO PODEPISUJE:
- Starosta ze zákona, nemusí být pověřován
- Místostarosta, není-li starosta přítomen + tam, kde je pověřen oblastí nebo konkrétním podpisem; nepřítomnost je třeba umět
prokázat
CO JE TO NEPŘÍTOMNOST? – nemoc, dovolená, služební cesta delší než tři dny nebo věc nesnese odkladu
- Kdokoli, kdo je k tomu pověřen orgánem, který má danou pravomoc
Zda nejde o kolizi s jiným zákonem.
ZO rozhodlo, že danou zakázku zadá tzv. z ruky.
Kolize se zákonem o zadávání veřejných zakázek
Zda byly dodrženy lhůty (zveřejnění).
I mistr tesař se utne – doložka podle § 41: Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce od 3.1. do 16.1.2015.
Pouze 14 dnů – neplatné.
Zda osoby ve smlouvě podaly nabídku.
Velmi častá chyba – naštěstí „není žalobce, není soudce“.

Občan – firma iniciuje prodej.
Obec se rozhodne, že prodá, a zveřejní záměr.
I iniciátoři by měli podat nabídku – až po datu zveřejnění.
LOGICKÉ:Z § 39 zákona: Záměr obce prodat…nemovitý majetek … 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
OD 1. 7. 2016 TEDY MIMO JINÉ
ZÁSADNÍ ZMĚNY V PRAVOMOCÍCH
Zastupitelstvo může svěřit radě nabytí nemovitosti v dražbě a veřejné soutěži
Z pravomoci rady MIZÍ
„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“
STÁVÁ SE TO ZBYTKOVOU PRAVOMOCÍ
DALŠÍ PRŮLOM
COKOLI (!!!) ze zbytkové pravomoci lze svěřit starostovi (!!!) nebo obecnímu úřadu

§ 85 -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 a návratných finančních výpomocí nad
50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým
osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
d) uzavření smlouvy o sdružení 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,
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.

§ 85 -Zastupitelstvu

obce je dále
rozhodování o těchto právních jednáních:

vyhrazeno

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 50 000 Kč
v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
d) uzavření smlouvy o sdružení 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,
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,NOVÉ
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 zcelanebo zčásti svěřit radě obce nebo
starostovi.

§ 102, odst.2

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,
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,RUŠÍ SE
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.

§ 102, odst.2 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 obecnímu úřadu nebo starostovizcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v
samostatné působnosti a komisemi,
m) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
n) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
o) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
p) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k
rozvahovému dni.

= stává se ZBYTKOVOU PRAVOMOCÍ

§ 102, odst.3
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 v záležitostech podle odstavce 2s
výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a
m).

§ 102, odst.3
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
může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit
starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může
svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o
právních jednáních souvisejících s činností obecní
policie.

PROČ JE TO PRŮLOM?

Po 26 letech (!!!) došli zákonodárci k tomu, že starostům lze věřit.

§ 117
(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své
iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska
a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a
kontrolní výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle
posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů
hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje
výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto
výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud
je deleguje spolek utvořený podle zvláštního
zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin
musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva
obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru
(§120).

ALLEN (William) Harvey
Výbor je nekompetentními lidmi
vybraná skupina lidí, připravených
plnit zbytečné úkoly.

§ 117
(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své
iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska
a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a
kontrolní výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle
posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce
hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje
výbor pro národnostní menšiny, pokud o to
písemně požádá spolek zastupující zájmy
národnostní menšiny. Nejméně polovinu členů
výboru musí tvořit příslušníci národnostních
menšin, ledaže tuto podmínku nelze splnit pro
nedostatek kandidátů z řad národnostních
menšin.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva
obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru
(§120)
 DURRELL, Gerald (Malcom) 
Demokracie má své výhody, ale občas lze
dosáhnout víc s trochou laskavé diktatury.

Kdy můžeme jít tzv. „pod cenu“ – VEŘEJNÝ ZÁJEM
KDE JE V ZÁKONĚ POJEM VEŘEJNÝ ZÁJEM?
„Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o
uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ § 35, odst.2, druhá věta
„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“ § 2, odst.2, první věta
Tzn. i nehospodárné prodeje (pronájmy, pachty…) mohou být
 ve VEŘEJNÉM ZÁJMU nebo
 v „sobeckém“ zájmu OBCE/MĚSTA a jeho občanů
= kupodivu i V SOULADU SE ZÁKONEM
Zákonný předpoklad = OPĚT ODŮVODNĚNÍ ODCHYLKY
= podstatné a objektivní důvody
Zejména tento prodej přinese obci JINOU VÝHODU než jen peníze, a tyto důvody existovaly v době ROZHODNUTÍ
+ nejen, že to tak bylo, ale také to PROKÁŽEME.
CO JE TEDY DŮLEŽITÉ
 znát cenu v místě a čase obvyklou
 odůvodnit, proč vůbec prodáváme
 chceme-li nižší cenu, objektivně odůvodnit

TO VŠE BY MĚLO VYPLÝVAT
 z důvodové zprávy
 z usnesení (nejen zápisu)
 ideálně též uvést ve smlouvě
A NEJEN TO
Pozor na následné spekulace občanů
- předkupní práva
- výhrada zpětné koupě
- poruší příslib a zvyšuje se kupní cena
TZN. musí být i
dobré „hospodárné“ smlouvy
„podnikatelské projekty“ versus
„A“ prodává „B“ bez podmínek
KAUZA DOLNÍ ŽIVOTICE
Bývalý starosta Hladkých Životic na Novojičínsku a dalších dvanáct jeho kolegů z bývalého zastupitelstva, kteří byli několik let trestně stíhaní kvůli
nevýhodným prodejům obecních pozemků, jsou nevinni. V pátek o tom v odvolacím řízení rozhodl Krajský soud v Ostravě. Verdikt je pravomocný.
Odvolací soud ovšem nyní nově rozhodl, že samotný prodej pozemků výrazně pod cenou ještě nemůže zakládat podstatu trestného činu.
Soudce mimo jiné poukázal na to, že už v době, kdy zastupitelstvo o cenách pozemků rozhodovalo, starosta v médiích říkal, že výhodnými
podmínkami chce zastavit snižování počtu obyvatel.„Obec nepotřebuje na pozemcích vydělat. Obec potřebuje lidi,“ řekl tehdy starosta o
pozemcích, které obec v souvislosti s výstavbou dnes již hotové dálnice výhodně získala a navíc dohodla i jejich vybavení inženýrskými sítěmi na
náklady státu. „Jednání zástupců obce je pro soud pochopitelné a argumentace obžalovaných je legitimní. Ty pozemky získali zadarmo a
rozhodli se, že nebudou vydělávat na vlastních občanech,“ řekl předseda odvolacího senátu.

Co je na tom špatně a tragikomické?
Nebylo to v zápise ani v usnesení
Nebylo to ve smlouvách

SOUD ČERPAL – z novin (!!!!)

DŮVODY ROZHODNUTÍ NEJEN VĚDĚT, NEJEN ŘÍKAT, ALE ZACHYTIT!!!!
MIMO JINÉ SOUD VYSTIHL SAMU PODSTATU SAMOSPRÁVY
„Zástupci obce se ROZHODLI…“
Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu. (ÚSTAVA)
Možné objektivní důvody, proč jdeme „pod cenu“ - tisíce možných
- byty – náklady na opravy a údržbu vyšší než zisk z nájmu, nájemníky čekají opravy, dobré mravy
- za tržní není prodejné (opakovaný záměr)
- kupující vytvoří pracovní místa
- nikdo jiný nekoupí (souvislost s jinou nemovitostí např.)
- veřejný zájem (charita, sociální oblast…)
- kupující jako nájemce sám objekt zhodnotil (platil by „dvakrát“ – dobré mravy)
- kupující zajistí sám demolici (stavba nevyužitelná, musí se napřed zbourat, pak stavět…) atd.
DŮLEŽITÉ
Nejen vědět, ale zachytit
- důvodová zpráva
- usnesení
- smlouva
JASNÉ (pokud možno)
OBJEKTIVNÍ FORMULACE

MUSÍ BÝT SCHVÁLENO OPRAVDU NAPROSTO VŠE? Ústavní soud říká - NE.RADA: Ale raději vše schvalujme.
K otázce platnosti smluvní pokuty sjednané starostou obce v situaci, kdy o použití tohoto institutu ve smlouvě nerozhodl
příslušný orgán obce - I.ÚS 2574/14-1
Jak vyplývá z rozhodovací praxe Ústavního soudu, starosta obce nemůže sám vytvářet vůli obce, to přísluší výhradně zastupitelstvu
obce či radě obce. Pokud však již vůle obce v zásadních bodech vytvořena byla, je starosta oprávněn jednat v intencích takto
vytvořené vůle. Takovéto jednání zahrnuje též sjednání smluvní pokuty výlučně ve prospěch obce, pokud je tak zajišťováno splnění
účelu právního jednání obce (smlouvy) vyjádřeného v rozhodnutí příslušného orgánu obce (zastupitelstva obce či rady obce).
Opačný závěr, o neplatnosti takového jednání starosty, by byl přehnaně formalistický a rozporný s ústavně zaručeným právem obce
na samosprávu.
A PROČ BYCHOM MĚLI SCHVALOVAT VŠECHNO?
MŮŽE ZNEUŽÍT DRUHÁ SMLUVNÍ STRANA
„Nic z toho neschválil oprávněný orgán obce, proto je tato část smlouvy neplatná“.
A může se to stát.
DŮLEŽITÝ JUDIKÁT – Město Dašice proti Ministerstvu vnitra ČR - červenec 2016
Ministerstvu vnitra se nelíbilo, že město při prodeji bytovky dalo přednost zájemci z řad místních občanů, který nabízel cenu
3 330 000 korun, před neznámým kupcem, jenž byl ochoten zaplatit o dvacet tisíc korun více. Město dalo přednost místním
občanům. Podle názoru ministerstva však nebyl ze strany města zachován rovný přístup k oběma uchazečům o koupi. Přednost
měla podle MV ČR dostat vyšší nabídka. Dašice se ale státu postavily a své rozhodnutí nezměnily.Argumenty měli zastupitelé
dva:
a)
b)

Cena byla ještě vyšší, než je v místě a čase obvyklá
Nikdo nám nemá do samosprávy co mluvit, jsme-li v mezích zákona

Město spor vyhrálo – soud pokáral stát za zasahování do samosprávy.

PRODEJ – DAR nemovitosti (základní postup)
Odpovíme napřed na otázku
 proč nemovitost prodáváme/darujeme(nepotřebnost)
obec pečuje o ROZVOJ, tedy důvod, proč PRODEJ/DAR
 jaká je její cena cca v místě a čase obvyklá
posudek – obdobné nabídky v regionu – i u DARU!!!
 připravit dobrý záměr
CO JE TO DOBRÝ ZÁMĚR?
 na základě projeveného zájmu připravit dobrou smlouvu
CO JE TO DOBRÁ SMLOUVA?
CO JE TO DOBRÝ ZÁMĚR?
 Je tam vše podstatné
ÁMĚR INDIVIDUÁLNÍ na daný případ
NE šablonovitě.
VŠE co má být pak ve smlouvě
- Předkupní právo, právo zpětné koupě
- Ochota uzavřít napřed budoucí smlouvu atd.
Jak má vypadat NABÍDKA „po lopatě“.
 Je tam prevence „všeho“
Uvést, že ZM nemusí vybrat nejvyšší cenu.
Uvést, že ZM nemusí smlouvu uzavřít.
+ v případě DARU – komu a proč chce obec darovat
+ v případě SMĚNY – proč tato směna
(výhoda pro obec/město – hodnota toho, co se směňuje)

DŮSLEDEK PODCENĚNÍ
 neplatné smlouvy
 náhrady škod
 náklady řízení
 trestní stíhání
 právní nejistota
+ „munice“ pro politické soupeře
+ „munice“ pro média
KAUZA SMĚNA zdánlivě shodná
Pozemek „orná půda“ za pozemek „orná půda“.
ALE
Už v územním plánu jako pozemek stavební.
Směna pro obec výrazně nevýhodná – soukromý subjekt získal hodnotu 36 x vyšší, než obci dal
SHODOU OKOLNOSTÍ
– starosta obce 
v řízení
- trestněprávní odpovědnost
- neplatnost smlouvy
CO JE TO DOBRÁ SMLOUVA? Je tam vše podstatné – možnosti NOZ.
PODSTATA
Rozhodnutí o zveřejnění záměru
Záměr
Nabídka
Usnesení
Obsah smlouvy

Kupní smlouva, kterou obec uzavře v rozporu se zveřejněným záměrem, sice neodporuje výslovnému zákazu zákona,
ba dokonce zákonnému požadavku zdánlivě, z čistě formálního hlediska vyhovuje, z věcného však nikoliv, neboť jí byl
realizován jiný záměr než ten, který byl zveřejněn, a svými důsledky – netransparentností při nakládání s majetkem
obce jakožto veřejným majetkem a porušením zásady rovnosti přístupu k zájemcům o jeho nabytí (jejich
diskriminací), zákonu), jeho účelu a smysluodporuje, tudíž jej obchází. Proto též kupní smlouva, jež byla uzavřena v
rozporu se zveřejněným záměrem, je absolutně neplatná.
rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 721/2010, ze dne 26. 1. 2011
TO ZNAMENÁ
- nesmí se prodat nic bez schváleného záměru
- tzn. se ani žádná nemovitost se nesmí „nenápadně“ přidat
- pokud se uvede prodej JEN jako celku, nesmí se pak dělit
+ POZOR i detaily
když se přihlásí 4, že koupí společně, nic proti tomu
ALE – když se přihlásí 4 samostatně, že každý koupí ¼, NELZE
- nesmí se žádná podmínka záměru vypustit
- SPORNÉ je, zda se dá nějaká přidat
- minimální cena – tzn. nesmí být nižší i v případě jednoho zájemce
- když se dá nejvyšší nabídce, nesmí být jinak
- požádá-li jeden z manželů, nesmí být smlouva na oba = někdy může být problém – nemají vypořádané SJM (a naopak)
- SPORNÉ – je-li v mezích ceny v místě a čase obvyklé, může do toho MV ČR mluvit a chtít „vysvětlení“? NE
Prolomení „naléhavého právního zájmu“
Ústavní soud ČR nález 1167/11

Judikatura obecných soudů zastává stanovisko, že absolutní neplatnosti smlouvy o převodu nemovitosti z majetku
obce se může dovolat jen ten, kdo je v tomto řízení aktivně legitimován, tedy ten, kdo má naléhavý právní zájem. Aktivně
legitimovanými k podání takové žaloby mohou být pouze osoby, do jejichž právních poměrů by se určení neplatnosti
smlouvy mohlo promítnout, tedy neúspěšný účastník nabídkového řízení či potenciální účastník nabídkového řízení,
který by nabídku obci předložil, pokud by záměr obce o převodu majetku byl řádně zveřejněn tak, aby se o něm mohl
dozvědět. Aktivní legitimaci a naléhavý právní zájem na určení neplatnosti právního úkonu tedy nemá každý, kdo
neplatnost tvrdí; určovací žaloba nemůže být prostředkem kontroly občanů hospodaření s obecním majetkem.
ALE: V projednávané věci však obecné soudy aplikovaly tyto judikatorní závěry mechanicky, nezohlednily specifické
okolnosti případu a v důsledku uvedeného přijaly rozhodnutí ústavně neakceptovatelná.
Stanovení jistiny ve výši 5 000 000 Kč jakožto podmínky pro účast v druhém nabídkovém řízení se jeví jako čistě
diskriminační kritérium vedoucí k účelovému zabránění účasti stěžovatele v tomto řízení a umožnění prodeje
nemovitostí předem vybranému zájemci. Zavedení takové podmínky samo o sobě diskriminační není, protože může
zcela oprávněně směřovat k potvrzení vážného zájmu subjektu, který nabídku činí. Takové záruky však nebylo městské
části třeba, neboť nájemci i občanské sdružení stabilně po celé desetiletí projevovali zájem o koupi předmětných
nemovitostí, vyhověli žádosti starosty o zvýšení nabízené kupní ceny v prvním nabídkovém řízení, projevovali snahu
zúčastnit se druhého nabídkového řízení a vyvíjeli úsilí k získání úvěru ke složení jistiny, tedy činili všechny kroky k
tomu, aby mohli nemovitosti získat do svého vlastnictví.
PŘIZNÁN NALÉHAVÝ PRÁVNÍ ZÁJEM

JE TO VŠE, CO SE ZVEŘEJŇUJE?
soudní praxe připustila narovnání i pro veřejnoprávní subjekt, ale za jasné podmínky ZVEŘEJNĚNÍ

Podle rozsudku nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 26 Cdo 188/2011 ze dne 23.8.2012
Narovnání je obecně právní institut, jenž má smluvní základ a jehož podstatou je nahrazení dosavadního („starého“)
závazku (závazkového vztahu) závazkem novým. Dosavadní závazek tedy zaniká a namísto něho vzniká nový závazek.
Dohoda o narovnání proto musí odpovídat obecným požadavkům kladeným na právní úkony z hlediska jejich platnosti.
Vzniká-li narovnáním nový závazek a předmětem tohoto závazku měl být nemovitý majetek obce, měl být záměr uzavřít
dohodu o narovnání a za jakých podmínek, uveřejněn před jejím projednáním tak, jak to stanoví § 39 zákona o obcích.
Pokud by se tak nestalo, byla by dohoda o narovnání neplatná (§ 39 občanského zákoníku).
KOUZLO NAROVNÁNÍ
Narovnání je jeden ze způsobů zániku původního závazku.
Sporná nebo pochybná práva a povinnosti budou narovnáním vyjasněna a upřesněna.
Dosavadní závazek se nahrazuje závazkem novým.
POZOR – NEPLATNOST NAROVNÁNÍ NEŘEŠÍ.
KDO ROZHODUJE O DEMOLICI?
vždy zastupitelstvo
(nehrozí-li újma)
Právní úprava odpovědnosti členů zastupitelstva
Odpovědnost za škodu vůči obci
ZÁKLAD ODPOVĚDNOSTI

§159, odst.1 nového občanského zákoníku
Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými
znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel
zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
TÝKÁ SE I ZASTUPITELŮ? ANO!
§ 20 odst. 2 NOZ: Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto zákona
se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.
+
Povinnost vyvodit důsledky = obstarat si podklady od obce, od znalců, advokátů, poradců atd. (dokonce i kdyby se později
ukázaly být nesprávné)
POZOR – soudy občas zpochybňují právo vzít si advokáta dle své volby bez ohledu na jeho specializaci ve vztahu
k nákladům.
MOŽNOSTI:
- trvat na svém a soud přesvědčit
- „risknout“ kvalitní službu bez ohledu na případné rozhodnutí o nákladech – protože je to PROSTĚ v ZÁJMU OBCE
a v souladu mimo jiné se slibem zastupitele
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
(města, městyse) a jejích (jeho) občanů
(je v textu na prvním místě)
a („a“ znamená souběžně)
řídit se Ústavou a zákony České republiky."
(při plnění prvního úkolu)

= VÝKLADOVÉ PROBLÉMY
JEDENÁCT OBŽALOVANÝCH ZASTUPITELŮ MÁ HRADIT I ŠKODU MĚSTU
AKTUÁLNÍ KAUZA POSTOLOPRTY
NA POČÁTKU BYLA KOUPĚ
Město Postoloprty nabylo v roce 2008 spoluvlastnický podíl 1/3 nemovitosti za cenu 519.518,- Kč, a tím se stalo výlučným
vlastníkem celé nemovitosti, což byl hlavní cíl.. Znalecký posudek zněl na částku 1.558.550,- Kč. Cena výkupu tedy odpovídala
ceně dle znaleckého posudku.
V listopadu 2008 se město rozhodlo nemovitost prodat a zveřejnilo záměr prodeje za nabídkovou kupní cenu 1.609.325,- Kč.
V důvodové zprávě se uvádí výslovně, že mimo jednoho nejsou prostory v objektu užívány z důvodu špatného technického stavu
objektu.
Žádná nabídka.
Po dobu tří let nepodařilo nemovitost prodat, nebyla užívána a zhoršoval se její technický stav, zastupitelstvo se proto rozhodlo
snížit kupní cenu. Důvodová zpráva obsahovala mimo jiné: „…Ostatní nebytové prostory v prvním patře jsou zničeny, stropy
podmáčené, podlahy se propadají. Není zde zavedena voda ani topení,… chybí některá okna. Dům by potřeboval novou střechu,
začíná opadávat omítka.“
Zastupitelstvo v roce 2011 schválilo zveřejnění záměru prodat nemovitost za kupní cenu 1.000.000,- Kč. Na tuto nabídku reagoval
jediný zájemce, který akceptoval cenu 1.000.000,- Kč, kterou ale chtěl složit v hotovosti.
Zastupitelstvo města tento prodej neschválilo (přijetí hotovosti takové výše je porušením zákona). Nemovitost byla zařazena do tzv.
stálé nabídky k prodeji za stejných podmínek.
Nemovitost byla ve stálé nabídce, a proto město obdrželo v dalším období dvě nabídky:
A. Opakovaná nabídka za cenu 1.000.000,- Kč, opět s nabídkou platby v hotovosti, ze dne 29.8.2011
B. Nabídka pana J.T. ze dne 10.10.2011 s nabídkou kupní ceny 500.000,- Kč s tím, že dům je ve špatném technickém stavu,
zájemce navrhoval dvě splátky, a to 250.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, a 250.000,- Kč v roce 2012.
Zastupitelstvo neschválilo usnesením prodej za 500.000,- Kč, a nemovitost stáhlo z prodeje, a uložilo zjistit technický stav

nemovitosti.
Od 1.3.2012 do 30.9. 2013 byla nemovitost bez nájemců, v této době město provádělo nezbytné udržovací práce.
Od 16.7.2013 byla schválena smlouva o nájmu části nebytových prostor, po řádně zveřejněném záměru pronajmout v období.
Nájemkyně projevila za určitý čas zájem i o zakoupení nemovitosti, a deklarovala, že by objekt koupili, kdyby cena nepřesáhla dříve
zveřejněnou kupní cenu 1.000.000,- Kč. Zájem o zakoupení obdrželo město dne 17.8.2015. Město na základě této žádosti
zveřejnilo záměr opět za cenu 1.000.000,- Kč.
Zájemce podal standardní písemnou žádost, zastupitelstvo města schválilo prodej nemovitosti. Následně zájemce sdělil městu, že
mu nebude poskytnuta hypotéka, mj. z důvodu špatného technického stavu objektu, ale že navrhují městu jiný způsob platby.
Žádost o jinou formu úhrady kupní ceny schválilo zastupitelstvo usnesením číslo 235/2015 dne 16.12.2015. Takto byla pak následně
uzavřena kupní smlouva. Na dané zastupitelstvo 16.12.2015, kde se schvaloval už jen způsob úhrady kupní ceny, byla doručena
žádost pana J. T., který v žádosti nabízel cenu 1.010.000,- Kč ve dvou splátkách.
Žadatel byl výslovně upozorněn, že o tom, komu bude prodáno, již bylo rozhodnuto, že je na daném zasedání schvalován jen
způsob úhrady kupní ceny. Dne 21.12.2015 adresoval pan J. T. (který kdysi nabízel cenu 500.000,- Kč) zastupitelstvu města
„Stížnost o zastavení prodeje domu č.p. 74“. Dne 10.2.2016 zastupitelstvo neschválilo žádost o odkoupení, a schválilo vyřízení
stížnosti jako neoprávněné.
Pan J. T. podal dne 17.12.2015 trestní oznámení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhání členů zastupitelstva - dne
29. března 2017 Okresním soudem v Chomutově Trestní příkaz č.j. 3T 19/2017 o spáchání přečinu porušení povinnosti při
správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221, odst.1 trestního zákona. !!!!!!!!!!!!!
Zastupitelům se klade za vinu, že
a) hlasovali pro prodej nemovitosti za 1.000.000,- Kč, tedy za podstatně nižší cenu, než jaká byla v místě a čase dosažitelná,
neboť cena v době převodu (!!!) odpovídala částce 1.502.840,- Kč
b) že nerespektovali závazné podmínky pro prodej bytových domů, když si nenechali vypracovat znalecký posudek
c) a byli si vědomi, že město investovalo do objektu v letech 2013 – 2014 částku 469.631,76 Kč
a soud dochází k závěru, že způsobili městu škodu nejméně 502.840,- Kč (!!!!)
– každý zastupitel by měl hradit 50.284,- Kč

ABSURDNÍ: Důvody pro nabízenou cenu 1.000.000,- Kč zde ale nepochybně byly, a ty důvody jsou jasně dohledatelné
a doložitelné:
 marná opakovaná snaha o prodej v minulosti
 pokud byla nabídka, tak vždy jen jediná (a sporná)
 technický stav objektu, který se nadále zhoršoval
 z toho vyplývající stálé investice do údržby
 nezájem o to objekt využívat třetími osobami formou nájmu (technický stav)
 vysoké náklady rekonstrukce, které by se nikdy v nájmu nevrátily
 nejistý prodej i po případné rekonstrukci
 nevyužitelnost majetku pro město samé
CHÁPE TU NĚKDO POSTUP STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ?
S daným případem souvisí zdánlivě vedlejší otázka – pro samosprávu ale více než důležitá:
LZE USTANOVIT MĚSTU JAKO POŠKOZENÉMU OPATROVNÍKA
JEN PROTO, ŽE JSOU OBVINĚNI ZASTUPITELÉ?
Je to střet zájmů?
Zákon ustanovení opatrovníka pro obce výslovně nepřipouští.
 Na samosprávu nelze v žádném případě použít postup per analogiam.
 Samospráva je chráněna Ústavou – není firma a starosta není jednatel
 Není dnes v českém právním řádu žádné zákonné cesty, jak by bylo možné jakýmkoli rozhodnutím odebrat obci či
městu právo na samosprávu, vykonávanou volenými orgány, a zaručovanou Ústavou.

Co z toho vyplývá:
Obec/Město si může ustanovit svého zástupce k soudu jako zástupce poškozeného.
PROČ?
TENTO zástupce se tam může vyjadřovat, a vyjádřit mimo jiné i to, že Obec/Město, se necítí poškozeno.
NENECHTE SI NIKDY NAMLUVIT NIC JINÉHO
Zástupce Postoloprt byl u soudu jako zástupce poškozeného připuštěn. Soud si nedovolil ho poslat pryč. Státním zástupcem
stanovený opatrovník se VŮBEC NEDOSTAVIL. Je to jedna z otázek doby.

OBRANA PROTI ODVODŮM DOTACÍ ZPĚT DO STÁTNÍHO ROZPOČTU
Z čl. 9 Evropské charty místní samosprávy
7. Dotace místním společenstvím se pokud možno předem neváží na financování konkrétních projektů.Poskytování dotací
nelikviduje základní svobodu místních společenství uplatňovat v rámci své působnosti volné uvážení.
REALITA
 Všechny dotace se váží na konkrétní projekty
 Místní společenství zažívají totálnílikvidaci svého uvážení
 Vážné postihy za sebemenší porušení dotačních podmínek
 Dotační podmínky i sankce v rozporu s právním řádem ČR i EU
TZN. je nutné se důsledně bránit.
Není to zbytečné ani v případě vážných porušení.
NAPROSTO ZÁSADNÍ PRAVIDLO:
Nevynechat žádnou z možností právní obrany
ať říká kdokoli cokoli

STANDARDNÍ SCÉNÁŘ
 Žádost o dotace (+projekt)
 Realizace akce
 Závěrečná zpráva
 Kontrola
Rozmysli si jednou, než dáš, dvakrát, než něco přijmeš, a třikrát, než o něco požádáš!
Eschenbachová

Marie Ebner-

Každý dar, který člověk přijme, ho do jisté míry ponižuje a ubírá důstojnost. Podle jeho hodnoty ztrácí jistou část své
nezávislosti.Oliver Goldsmith
Porušení –první informace v protokoluo seznámení se s výsledkem kontroly
POZOR NA VYJÁDŘENÍ
- nikdy nesouhlasíme se závěry v žádné formě, dokonce ani formulací „bez připomínek“
- buď jen podpis nebo již kvalifikované vyjádření
PROČ?
Především:
- starosta sám by neměl zaujímat žádné stanovisko
- možné zneužití v další právní obraně, která by měla být od počátku jednotná

ŽÁDOST
O PROMINUTÍ

KASAČNÍ STÍŽNOST

PLATEBNÍ
VÝMĚR
ODVOLÁNÍ

SPRÁVNÍ
ŽALOBA

ÚSTAVNÍ
STÍŽNOST

Institut prominutí
Doporučován samotnými Finančními úřady
POZOR na častou chybu
Podáme-li pouze žádost o prominutí, způsobíme PROMLČENÍ MOŽNOSTI SOUDNÍHO PŘEZKUMU, tedy zbavíme se jednou
provždy možnosti obrátit se na soud.
Odvolání
- PROČ SE HO NEBÁT
- PROČ DO TOHO JÍT I S MALOU NADĚJÍ NA ÚSPĚCH
Nesmíme promeškat, i když nebude téměř pravidelně úspěšné (metodiky), z těchto důvodů:
- kvůli běžícím lhůtám
- kvůli vyjednávací pozici na ministerstvu (prominutí)
- kvůli případné obraně u soudu
Správní žaloba
- proti rozhodnutí o odvolání „není již přípustný opravný prostředek“
- ale je přípustná správní žaloba
V ČEM SPOČÍVÁ „KOUZLO“ SPRÁVNÍ ŽALOBY
– správní žaloba
CO A JAK V JEJÍM RÁMCI LZE POSUZOVAT
„jít úředníkovi do hlavy a změnit jeho správní uvážení…“

– kasační stížnost
PROČ JE DŮLEŽITÉ JI NEVYNECHAT
– ústavní stížnost
LZE SE BRÁNIT DÁL?
Ano - Evropský soud pro lidská práva
POZOR na nečinnost a z toho vyplývající odpovědnost
Penále – může chtít stát 100%-tní penále?
Ne, protože je v rozporu s dobrými mravy
Kauza procentuálního výpočtu (!!!):
Kontrola našla 5 porušení – za každé určila 10% z celé (!!!) dotace.
Celkem 50% dotace. KAUZA JE NYNÍ U SOUDU.
Lze podat opakovanou žádost o prominutí?
ANO, ale musí zde být nové skutečnosti
Buď je máme – nebo je „vyrobíme“
Kauza – znalecký posudek dotovaných staveb.
PRÁVNÍ PODSTATA SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
= smlouvou práva veřejného
- tzn. je jiný i režim sporů z této smlouvy
NESPLNĚNÍ SMLOUVY
správní akt
= PLATEBNÍ VÝMĚR

ALE současně oba subjekty, tj. OBEC + POSKYTOVATEL hospodaří s veřejnými penězi ve veřejném zájmu
(v tomto smyslu jsou si rovni)
PORUŠENÍ PODMÍNEK SMLOUVY
= PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
„pactasuntservanda“
„smlouvy se mají plnit“
ALE logiku mají I JINÉ NÁZORY
K neoprávněnému použití prostředků fondu dochází pouze při porušení účelu jejich používání a jen v souvislosti s
jejich výdejema nikoli porušením byť jediné podmínky smlouvy o dotaci.
Kauza Sebranice
DOTACE MŮŽE CHTÍT STÁT ZPĚT JEN V ROZSAHU PŘIMĚŘENÉM PORUŠENÍ
+ odvod = SANKCE (!!!)
Obdobně PENÁLE
byl průlom- prosinec 2014
(„padají“ zcela dotační pravidla)
KDO CO SCHVALUJE procesní plnou moc může dát starosta sám
Oprávnění vystupovat jménem obce navenek přísluší výlučně starostovi a proto také pouze starosta obce (města) může
jménem obce plnou moc udělit. Starosta obce však nemůže vytvářet sám vůli obce; může pouze tuto vůli navenek sdělovat a
projevovat.
(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 224/2002, ze dne 29.9.2003) + schválit postup obce

IDEÁLNĚ „vše v jednom“
ZO schvaluje procesní způsob právní obrany proti předpokládaným platebním výměrům vůči obci na základě provedené
kontroly dotace …………….takto:
- odvolání a žádost o prominutí současně – může i rada
- v případě zamítnutí odvolání podat správní žalobu – může i rada
- v případě zamítnutí správní žaloby podat kasační stížnost – může i rada
- v případě zamítnutí kasační stížnosti schvaluje zastupitelstvo podání ústavní stížnosti
JUDIKATURA POSLEDNÍCH LET
Rozpočty: Co je porušení rozpočtové kázně
Pokud žadatel předloží jako povinnou součást žádosti o dotaci ze státního rozpočtu projekt, na jehož realizaci je dotace přidělena,
jsou pro něj podmínky, které přislíbil v daném projektu, závazné a jejich porušení je třeba považovat za neoprávněné použití
finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, tedy za porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.06.2009, čj. 5 Afs 70/2008 - 152)
Ne každé porušení je současně neoprávněné užití finančních prostředků
„Při hodnocení neurčitého pojmu neoprávněné užití nebo zadržení finančních prostředků je nutné, krom jiného, vycházet z účelu
poskytnutých veřejných prostředků a jeho naplnění. Z toho vyplývá, že nikoliv každé porušení příslušné povinnosti je
zároveň neoprávněné použití finančních prostředků a jako takové musí být vráceno zpět do veřejného rozpočtu.“
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 9 Afs 202/2007
Nutno ODLIŠOVAT mezi oprávněně a neoprávněně čerpanými finančními prostředky

„Stanoví-li § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění účinném do 31. 12. 2003, povinnost odvést při
porušení rozpočtové kázně zpět do státního rozpočtu odvod ve stejné výši v jaké byla rozpočtová kázeň porušena, je při
stanovení výše takového odvodu třeba zohlednit, že část peněžních prostředků byla čerpána v souladu s dohodnutými či
stanovenými podmínkami, a rozlišovat mezi oprávněně a neoprávněně čerpanými peněžními prostředky.“
NSS č. 7 Afs 107/2008 ze dne 11.6.2009

NOVINKA - NSS ČR 20.12.2014 (SEBRANICE)
„Správní orgán jepovinen při ukládání sankce za porušení rozpočtové kázně ve formě odvodu zejména zohlednit závažnost
konkrétních porušení podmínek poskytnutí dotace, závažnost jednotlivých pochybení příjemce dotace ve vztahu k čerpané
částce prostředků státního rozpočtu, posoudit, v jaké fázi realizace smlouvy o dílo k těmto pochybením docházelo a jaké byly dopady těchto pochybení,
a vymezit, jaká část dotace byla čerpána bezchybně, a tuto bezchybnou část zhodnotit v rámci
proporcionality výše odvodu.“

Závěrem k tématu - OBEC
 může být „sobecká“ pokud jde o vlastní zájmy
 nemusí jít „na ruku“ ani státu, ani firmám
 hlavní jsou její, ne cizí, občané
 veřejný zájem „též“, ale i svůj „sobecký“
 za veřejný zájem nemůžeme prohlásit cokoli, jedná se o objektivní kategorii
 každý výdaj a každá dispozice s majetkem musí být v souladu s jejími zájmy a úkoly (obec tedy patrně neodůvodní, kdyby
si starosta zakoupil luxusní pero za 100 tisíc)
 má-li obec pečovat o rozvoj, u každého prodeje by měla odůvodnit, proč prodává
 obec musí být pojištěna, musí dbát prevence a přiměřené opatrnosti
 v případě, že by obec neuplatňovala náhrady škod, a nároky by se např. promlčely, v konečném důsledku by to mohlo jít
k tíži voleným zástupcům
 obdobně by mohlo být vnímáno, že obec nevyužije možností právní obrany v případě, že je žalována, a nárok bez bližšího a
věcně správného odůvodnění uzná (typicky dnes spory o církevní majetek)

ŘÁDNÉ A MIMOŘÁDNÉ VYDRŽENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA podle nového občanského zákoníku
CO JE TO VYDRŽENÍ???
je to způsob nabytí vlastnického práva
podmínka - kvalifikovaná držba trvající po zákonem stanovenou dobu
cíl= ochrana subjektu, který věc dlouhodobě ovládá v dobré víře, že je jejím vlastníkem, neboli tomu, kdo se o věc po
určitou dobu stará v domnění, že s ní může nakládat jakožto vlastník.
účel= uvedení faktického stavu do souladu se stavem právním
Řádné vydržení
„Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví.“
Držba musí být poctivá a pravá – CO TO JE?
= dobrá víra držitele, tj. „přesvědčivý důvod“, pro který se domnívá, že mu náleží právo, které vykonává, aniž by rušil
právo jiného
POZOR – nestačí subjektivní přesvědčení, ale objektivní důvod, který by takto chápal každý
+ nesmí se získat držba násilím, lstí, výprosou… ale standardním domnělým právním důvodem
Nelze tedy vydržet cokoli bez pravé a poctivé držby.
 Kdo sedává denně v hospodě, nemá na útratu, a tak například hostinskému pomáhá s úklidem, údržbou apod.
nemůže se přesto domnívat, že mu hospoda patří.

Právní důvod, proč si myslí, že je věc jeho, musí být standardní – nejen to, že si bezdůvodně oplotí větší kus pozemku
k pozemku svému.
NAOPAK – když si ho takto zaplocený už koupí, a není-li výměra očividně větší, je v dobré víře, že to zaplocené koupil.
ZÁKON LIDEM VĚŘÍ 
Předpokládá se, že držba je
 řádná
 poctivá
 pravá
Ale je to tzv. VYVRATITELNÁ DOMNĚNKA
Podléhá přezkoumání soudem na základě žaloby. Podáním žaloby se narušuje dobrá víra.
DOBA NUTNÁ PRO ŘÁDNÉ VYDRŽENÍ
u nemovitosti deset let
(připočítává se i držba předchůdce, byla-li poctivá)
„Nepoctivost předchůdce nebrání poctivému nástupci, aby počal vydržení dnem, kdy nabyl držby.“
Co to znamená?
Můžeme nabýt věc i od zloděje – a co od státu?

POZN. – momentálně uplatňujeme institut vydržení v církevních restitucích.
§§§§§§§§

Mimořádné vydržení – NOVINKA (§1095)
Mimořádné vydržení
„Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod,
na kterém se jeho držba zakládá. To neplatí, pokud se mu prokáže nepoctivý úmysl.“
CO TO ZNAMENÁ?
- ten, kdo nemovitost drží, nemusí prokazovat, jak ní přišel, tedy nemusí prokazovat dobrou víru
- naopak – ten, kdo tvrdí opak, musí jemu prokázat nepoctivý úmysl
Z důvodové zprávy k NOZ - cílem mimořádného vydržení bylo poskytnutí ochrany faktickým stavům, jejichž základ je sice
pochybný nebo sporný, ale kde tvrzené nebo domnělé vlastnictví trvá značně dlouho.
CO TO JE „značně dlouho?“
Nemovitosti - 2O let
A kdy bylo možné uplatnit mimořádné vydržení poprvé?
věci movité - nejdříve 1. 1. 2016
věci nemovité
nejdříve 1.1.2019
OBCE A MĚSTA BY TO MĚLO MOTIVOVAT ZMAPOVAT SI NEMOVITOSTI, ZEJMÉNA POZEMKY
A PODLEKONKRÉTNÍCH SITUACI ŘEŠIT





pozemky neoprávněně užívané
pozemky neoprávněně zaplocené
pozemky neoprávněně zastavěné
„černé stavby“ na pozemku obce

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3079/2014
Oprávněnost držby
Jedním z hledisek pro posouzení omluvitelnosti omylu držitele je i poměr plochy koupeného a skutečně drženého
pozemku. Při posouzení oprávněnosti držby záleží i na tvaru pozemků a jejich umístění v terénu.Judikatura
Nejvyššího soudu toleruje podle okolností případu i překročení ve výši až do 50 % výměry nabytého pozemku,
výjimečně i více.
Možnost vydržení vlastnického práva státem v souvislosti s postupem obce při nabývání tzv. historického majetku
obcí
Právní věta: K otázce možnosti vydržení vlastnického práva státem v souvislosti s postupem obce při nabývání tzv. historického
majetku obcí se vyjádřil Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. II. ÚS 2876/12. Ve shora citovaném
rozhodnutí zaujal názor, že zákon č. 172/1991 Sb. založil vlastnictví obcí k tzv. historickému majetku svou účinností, tedy na
základě aktu, jehož autorem je stát. Již tato skutečnost podle Ústavního soudu vyloučila v obecné rovině dobrou víru státu k
historickému majetku obcí, byť s ním z různých důvodů i nadále nakládal.
Ať zvolí obec či město jakékoli řešení, musí jej umět odůvodnit ve vztahu k zásadě hospodárnosti a péče o majetek.
FORMY ŘEŠENÍ:







Uznání vlastnického práva
Výzva k vyklizení
Možnost zakoupit za cenu v místě a čase obvyklou
Možnost zakoupit za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, jsou-li k tomu objektivní důvody
Vypořádat se s případným nárokem na nájemné 2 roky zpět
Zřízení věcného břemen za náhradu

POZOR NA LHŮTU 1. ledna 2019

Závěrem k bloku - lechtivá poznámka k HOSPODÁRNOSTI
MÁ STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, HEJTMAN… pracovní dobu?
NEMÁ. Tedy vše, co dělá, dělá v průběhu pracovní doby.
Co z toho plyne?
Že i sex provozuje zcela legálně v pracovní době .
ALE – potom přepočet odměny na hodinovou sazbu vyjadřuje nejlépe tento vtip:
„Nikdy nenosím s sebou svoji výplatní pásku. Kdybych náhodou zahynul při nehodě, lidé by si mohli myslet, že to
byla sebevražda!“
Zákon o střetu zájmů
Novelou došlo k několika zásadním změnám
a) v podávání oznámení
b) v obsahu oznámení.
Novela nabyla účinnosti od 1.9.2017.
Zásadní změna je v oznámení o majetku. Veřejný funkcionář má být povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit:
a) majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a to do 30 ti dnů ode dne, kdy jej do
registru oznámení zapsala právnická osoba nebo její orgán, pro niž vykonává veřejnou funkci
b) majetek, který nabyl v průběhu výkonu funkce, a to do 30. června následujícího kalendářního roku

V oznámení pak funkcionář má uvést věci nemovité, cenné papíry, zaknihované cenné papíry, podíly v obchodní
korporaci, které nejsou představovány cenným papírem a jiné věci movité určené podle druhu. U uvedení těchto
jiných movitých věcí pak záleží, zda jde o oznámení podle a) nebo b).
Pokud podle a), zveřejňují se jiné movité věci přesahující v jednotlivém případě částku 500 000 Kč.
Dle b) se zveřejňují jiné movité věci, pokud v souhrnu přesahují částku 500 000 Kč, přičemž se nezapočítávají věci,
jejichž cena je nižší než 50 000 Kč.
V oznámení o majetku veřejný funkcionář musí uvést způsob nabytí (např. koupě, dar, směna atd.) a cenu majetku s
výjimkou, že pokud podává oznámení podle a) neuvádí cenu u věcí nemovitých a u jiných movitých věcí se uvádí cena
v místě a čase obvyklá. U oznámení podle b) se uvádí vždy konkrétní cena, za kterou veřejný funkcionář věc nemovitou
nebo jinou věc movitou nabyl.
Změna je i u oznámení o příjmech a závazcích, protože nově bude veřejný funkcionář navíc povinně oznamovat
nesplacené závazky, které má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a to nesplacené závazky jednotlivě
převyšující částku 100.000 Kč, ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení zapsala právnická osoba
nebo její orgán, pro niž vykonává veřejnou funkci.
Další změny se týkají nahlížení do registru oznámení, který bude veřejně přístupným registrem a nahlížení na údaje
bude možné ve dvou úrovních.
Oznámení a údaje uvolněných členů zastupitelstev obcí a neuvolněných členů zastupitelstev obcí, kteří vykonávají
funkci starosty, místostarosty a člena rady budou přístupná bez žádosti.

Na oznámení úředníků obecních úřadů bude pak možné nahlížet pouze na základě žádosti.
Právní stanovisko advokátní kanceláře Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová k danému zákonu a přijatým změnám
Zákon v té podobě, jak byl přijatý, je zákonem protiústavním.
Protiústavnost spočívá v tom, že povinnosti ukládané daným zákonem zasahuje významně do práv třetích,
nepovinných osob, a to zejména manželských partnerů v rámci SJM – společné jmění manželů, a dále společníků a
akcionářů obchodních společností, kteří nejsou povinnými subjekty, ale jejichž majetkové poměry jsou tímto
způsobem zveřejňovány tak, jako by povinnými subjekty byly. Zveřejňování informací u společníků a akcionářů dále
narušuje významně podmínky rovné hospodářské soutěže jako předpokladu moderní ekonomiky.
Zákonem jsou vůči citovaným subjektům porušena tato ustanovení ústavního pořádku ČR
Čl. 4 LZSP:
1. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a
svobod.
2. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny
pouze zákonem.
3. Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené
podmínky.
4. Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková
omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

ARISTOTELES TO VĚDĚL:
Člověk je tvor společenský.
Proto musí žít v obci.
Člověk, který nepotřebuje žít v nějaké obci, je buď divoké zvíře…nebo Bůh.

