VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

MUNICIPAL

STAROSTA
OBCE/MĚSTA
„OHROŽENÝ DRUH“
Opravdu ??????

KDO K VÁM PŘIJEL?

NÁŠ CÍL:

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

KDO JE VLASTNĚ STAROSTA?
PŘEDEVŠÍM: MNOHO V JEDNOM
státní správa i samospráva, zvláštní zákony + role přirozené autority…. i hromosvod
A začněme základním mýtem…
Starosta je „pouze“ první mezi rovnými.
JE TO PRAVDA?
NENÍ
Starosta má řadu oprávnění, které běžný zastupitel nemá
+ má aktuálně posílenou pozici
…ale také vyšší odpovědnost
PRAVOMOCI STAROSTY PODLE ZÁKONA O OBCÍCH
Známe je skutečně?
„Starosta zastupuje obec navenek.“
Může obec zastupovat navenek někdo jiný?
ANO. S VÝJIMKAMI KDOKOLI. NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI.
+ MÍSTOSTAROSTA
Kdo uděluje za obec plnou moc?

Obecně: ORGÁN, KTERÝ VĚC PROJEDNÁVÁ
(udělení plné moci „následuje“ pravomoc)
Starosta nepotřebuje plnou moc ani pověření – jen usnesení, že byl zvolen starostou. „OTÁZKA HRDOSTI“
POZOR – u soudu apod. to vyžadují
„Ano, už vím, kdo jste, a nyní prokažte, že jste starostou. Nemáte usnesení? Tak se posaďte na místo pro
veřejnost…“
Starosta sám může udělit procesní plnou moc advokátovi.
CO JE TO PROCESNÍ PLNÁ MOC?
 Jednání u soudu
 Jednání správní orgány
 Jednání se smluvní stranou
NESMÍ DOJÍT POUZE K ROZHODOVÁNÍ ZA OBEC
procesní právní zastoupení nepodléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek
A JINÉ PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ?
Kdy může za obec vystupovat místostarosta?
a) V případě svěřené pravomoci
Kdo může svěřit pravomoc? zastupitelstvo
b) Není-li starosta přítomen
„Co to je „není přítomen“? kauza LIBEREC
c) Na základě zmocnění kdykoli
„Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.“

O jakou odpovědnost se jedná?
O ODPOVĚDNOST POLITICKOU.
Zákonná odpovědnost je něco jiného
POZOR – tedy ne radě obce
Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního
úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů, bez
souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu
neplatné.
Co když obec tajemníka nechce, ale kraj odmítá dát souhlas ke změně?
Nemá to řešení.
„odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok“
Co když to neudělá?
- bez následků – politická odpovědnost
- s následky – i trestní odpovědnost
+ náhrada škody
„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, není-li zřízena rada obce“
„zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu“

TZN. – starosta nastupuje všude tam, kde není někdo jiný („holka pro všechno“)
PLUS – má tím de facto pravomoci, které nemá ani primátor
MINUS – má více práce a vyšší odpovědnost (až trestní)
„odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce“
A co když tuto povinnost neplní?
Nese pouze politickou odpovědnost.
ALE může i využít
„Proč jen starosta?“
„Protože je to jeho povinnost!“
„rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce“
= tzn. nikdy záležitosti zastupitelstva!!!
Např. ani přijetí daru, dotace
A které pravomoci může rada starostovi svěřit?

§ 102, odst.3

§ 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).

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.
Jak to udělat?
Výslovně, předem, srozumitelně. Lze obecně i na konkrétní případ.
POZOR- bez svěření radou obce starosta rozhodovat nemůže
„plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči
uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu“
TZN. vůči dalším uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi je faktický „šéf“ (pozor na odlišnosti)
„svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce“
- svolává vždy
- řídí pouze zpravidla = nemusí
Kdy může svolat zasedání zastupitelstva někdo jiný?
- v případě nepřítomnosti starosty místostarosta
(je-li starosta přítomen, místostarosta zasedání svolat sám od sebe nesmí)
- místostarosta, pokud starosta nesvolá zasedání dle žádosti aspoň 1/3 členů zastupitelstva
- člen zastupitelstva - pokud starosta ani místostarosta nesvolá zasedání dle žádosti aspoň 1/3 členů
zastupitelstva
- ministerstvo vnitra – ustavující zasedání, pokud se nekoná v lhůtě dle zákona
„podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce“
…nebo místostarosta – jediná věc, kterou může místostarosta ze zákona, i když je starosta přítomen.

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA
praktické otázky v odpovědích praxe
Zákon o obcích je ve vztahu k jednacímu řádu skoupý. Ve své podstatě pouze uvádí, že zastupitelstvo
obce jednací řád vydá. Praxe pak přinesla některé otázky, na které se hledají odpovědi; ne všechny jsou
konečné, tedy procházejí vývojem, neboť jsou polemické. Pokusme se na některé odpovědět, resp. Je
připomenout.
Jednací řád nemá suplovat zákon o obcích.
Jednací řád by neměl opisovat například pravomoci orgánů, ale měl by naopak upravit to, co v zákoně o
obcích nenajdeme (viz dále možný obsah Jednacího řádu).
Je jednací řád závazný?
MV ČR ve své metodice uvádí, že nikoli, resp. Že porušení jednacího řádu sebou nenese žádné právní
důsledky. Nelze na to příliš spoléhat – soudy se ve své praxi právem ptají – kdyby nebyl závazný, proč by
byl? Proto považujme jednací řád za závazný interní předpis.
Musí jednací řád vůbec být?
Zákon neříká, že zastupitelstvo může vydat jednací řád, ale přímo uvádí, že zastupitelstvo vydá jednací
řád. Tedy jedná se o povinnost. Když není splněna, nezpůsobuje to však žádné právní důsledky.
Musí být jednací řád vydán obecně závaznou vyhláškou?
Nikoli. Je to interní předpis.
Platí jednací řád do schválení nového novým zastupitelstvem? Jedna z polemických otázek dneška. Podle
§ 96 „Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce“. Je
otázkou, zda tento jednací řád končí účinnost se zastupitelstvem, tedy dnem voleb, nebo platí nadále, i
když ustavující zasedání se ještě nekonalo. Někteří říkají, že závazný je, jiní, že nikoliv. Autorka tohoto
textu se přiklání k názoru, že nové zastupitelstvo si schvaluje „svůj“ jednací řád, když předchozí končí
dnem voleb.

„spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce“
Tzn. musí být oba podpisy.
Jsou to všechny pravomoci? NE
ODVOZENÉ – jako jiný zastupitel
- může být členem i předsedou výboru mimo finančního a kontrolního
- může být členem komise rady
- může být členem jakékoli pracovní skupiny
- může předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání
- může vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na
statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových
organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet
do 30 dnů
+ VÝZNAMNÉ SISTAČNÍ OPRÁVNĚNÍ
„Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k
rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.“

A PROČ JE TO TAK VÝZNAMNÁ PRAVOMOC?
rozdělení pravomoci mezi orgány obce
TAK TROCHU „POSTAVENÉ NA HLAVU“

PRAVOMOC - OBEC S RADOU
VÝHRADNÍ
PRAVOMOC
ZASTUPITELSTVA

Může přenést
SÁM
starosta

„VÝHRADNÍ“
PRAVOMOC
RADY

ZBYTKOVÁ
PRAVOMOC
na základě výhrady

na základě zákona

Zbytková pravomoc – starostovi nebo úřadu

PRAVOMOC - OBEC BEZ RADY
VÝHRADNÍ
PRAVOMOC
ZASTUPITELSTVA

Může
přenést
starosta?

VÝHRADNÍ
PRAVOMOC
RADY = STAROSTY

ZBYTKOVÁ
PRAVOMOC
na základě výhrady

na základě zákona

Zbytková pravomoc – úřadu
Pozice společníka, nařízení obce, organizace úřadu, počet zaměstnanců…

Vyhrazená pravomoc = „ZÁKON“
Schválí-li nesprávný orgán = NEPLATNÉ
ALE ABSURDNÍ SITUACE
- starosta jako „jeden“ může odejmout pravomoc radě (a výkladem i sobě) a dát ji kdykoli
zastupitelstvu
- zastupitelstvo jako nejvyšší orgán NESMÍ bez tohoto postupu rozhodovat nic z výhradní
pravomoci rady
JE TO OPRAVDU TAK? NE
- banální převody pozemků – zastupitelstvo
- smlouvy o dílo za miliony – rada (zákon smlouvy o dílo ani nezmiňuje)
- obchodní společnosti po založení – rada
ZÁVĚR
 Zastupitelstvo může rozhodnout cokoli
 Musí si to jen předem vyhradit
– po rozhodnutí již ne
DŮVOD? Ústava a zákon
S tím souvisí téma PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OBCE
CO JE TO PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OBCE?
OKAMŽIK HLASOVÁNÍ
Časté a důležité a NEBEZPEČNÉ úkony
= dispozice s nemovitostmi

OBEC/MĚSTO
 Prodává
 Kupuje
 Pronajímá
 Pronajímá si
 Vypůjčuje (pronájem za korunu?)
 Uzavírá pacht
 Daruje (koupě za korunu?)
§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.

„TISÍCE“ OTÁZEK PRAXE
 Nájem nebo výpůjčka?
 Do kdy dát nabídky a vyjádřit se?
 Lze zveřejnit adresný záměr?
 Obsah záměru versus smlouva.
 Jaký postup když nájemní smlouva skončí?
 Lze záměr zrušit, změnit, vyhlásit nový?
 Co když obec/město kupuje? Zveřejňuje?
 Může obec zveřejnit záměr adresně?
 Musí se schvalovat celá smlouva?
MUSÍ BÝT SCHVÁLENO OPRAVDU NAPROSTO VŠE? Ústavní soud říká - NE.
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.

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.
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
TEDY CHCEME-LI KUPOVAT V DRAŽBĚ
Bezpečná metodika

1. Zastupitelstvo rozhodne o nabytí nemovitosti v dražbě
2. Současně pověří radu obce nebo starostu učiněním nabídky
3. Současně svěří radě nebo starostovi provést v mezích nabídky rozpočtové opatření do výše
nabídnuté kupné ceny
4. 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.

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

Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejdeli o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.
OTÁZKY PRAXE
Co je to cena v místě a čase obvyklá?
Musí být tato cena vždy? A jak ji zjistit?
Co může způsobit absence odůvodnění?
A jaké má být odůvodnění odchylky? Nejčastěji dumpingové ceny bytů.
POZOR na ustanovení § 2 zákona o obcích: Obec při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
Malé zákeřnosti
Kdy také musíme vyhlásit záměr:
- po skončení nájmu nemovitosti na dobu určitou
- bytová jednotka po 6 měsíční přednostní lhůtě nájemce
Kuriozita z praxe 90. let – starosta, kterého nikdo nezvolil aneb téměř všechno má svá řešení
MŮŽE SE TO STÁT I DNES?
ANO.
§107: Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového
starosty nebo místostarosty vykonává pravomoci starosty podle §103; v tomto období vykonává
své pravomoci též dosavadní místostarosta.
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?
HLAVNĚ srozumitelně
1+1=2 
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

K obsahu záměru obce
Zveřejněný záměr obce zcizit majetek ve
vlastnictví obce nemusí obsahovat taxativní
výčet
podmínek,
za
nichž
bude
majetkoprávní úkon s uchazečem uzavřen;
postačí proto, bude-li ze záměru jasné, jakým
konkrétním
způsobem
hodlá
obec
s majetkem obce naložit, a bude-li v něm
nemovitost
(nemovitosti)
označena
(označeny)
v souladu
s katastrálním
zákonem.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5.
2009, sp. zn. 30 Cdo 1932/2008

K náležitostem záměru obce
Zákon o obcích přesně stanoví, jaké
povinné náležitosti záměru obce
k nakládání s majetkem obce musí
být splněny; tyto povinné náležitosti
nelze rozšiřovat o další údaje a při
jejich absenci dovozovat absolutní
neplatnost následně uzavřeného
právního úkonu.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
19. 5. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1932/2008

K opakovanému nabídkovému řízení
Obec má právo opakovaně vyhlásit nabídkové řízení ohledně téže nemovitosti či vymezit podmínky, které musí splňovat
zájemce o jejich koupi, případně podmínky prodeje, avšak takový postup musí mít racionální a obhajitelnou základnu a
nesmí sloužit k podezřelému a netransparentnímu nakládání s obecním majetkem.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11

K povinnosti zveřejnění záměru v případě změn již
uzavřené nájemní smlouvy

K formulaci záměru obce prodat nemovitost
konkrétní osobě

Povinnost zveřejnění záměru se týká především
změn zasahujících pojmové znaky závazkového
právního vztahu – tzv. essentialia negotii (v případě
nájmu to bude ujednání vymezující nepřímý předmět
nájmu a ujednání o ceně nájmu) – a dále některých
dalších ujednání – tzv. naturalia negotti (zejména
ujednání o době trvání nájmu a v případě podstatných
změn též ujednání o způsobu užívání předmětu
nájmu). Naproti tomuto nebude zpravidla zapotřebí
zveřejňovat záměr obce uzavřít například dodatek o
způsobu placení nájemného, o povinnosti nájemce
dát věc pojistit, či dodatek o změnách důvodů pro
odstoupení či výpověď atd.
Při posuzování toho, zda je třeba záměr obce
publikovat či nikoliv, je nicméně v každém
jednotlivém případě nezbytně nutné klást si otázku,
zda a jakým způsobem se změna dotýká života
obyvatel obce nebo zda a jakým způsobem se změna
závazkového právního vztahu týká účelnosti a
hospodárnosti nakládání s obecním majetkem.

Nejvyšší soud není toho názoru, že účel
publikace
záměru
obce
prodat
nemovitost je naplněn jen tehdy,
obsahuje-li listina obecné sdělení o
záměru převést nemovitosti a výslovnou
výzvu občanům k předložení jejich
nabídek. Tento účel může být naplněn i
v případě, že je zveřejněn záměr obce
prodat nemovitosti konkrétnímu zájemci
s jasnou a určitou identifikací nemovitostí
a s výzvou občanům uplatnit v zákonné
lhůtě
připomínky
k zamýšlenému
převodu.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 7.
2008, sp. zn. 28 Cdo 3757/2007

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2009, sp. zn.
28 Cdo 3297/2008

K časové kontinuitě mezi publikací záměru a realizací zamýšleného majetkoprávního
úkonu obce
Podmínka publikace záměru obce o nakládání s majetkem obce je splněna, je-li
zachována časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a realizací zamýšleného
právního úkonu.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. 26 Cdo 4198/2011

K neplatnosti kupní smlouvy uzavřené obcí v rozporu se zveřejněným
záměrem
Jestliže obec ve zveřejněném záměru stanoví podmínky, jež musí
splňovat zájemce o nabytí nemovitého majetku obce, kupní smlouvu
však uzavře se subjektem, který tyto podmínky nesplňoval, jde o kupní
smlouvu uzavřenou v rozporu se zveřejněným záměrem.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010

Nabídkové řízení fair play
Nabídkové řízení o zamýšlené dispozici s obecním nemovitým
majetkem musí probíhat v souladu s dobrými mravy a principy
slušnosti, tedy aby předem stanovená kritéria nebyla chápána
jako záminka pro výběr předem stanoveného zájemce.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo
4108/2008
K převodu obecního majetku za podstatně nižší kupní cenu než je cena obvyklá

Smlouva o úplatném převodu obecního majetku za cenu podstatně nižší,
než je cena v místě a čase obvyklá, je bez náležitých důvodů pro tuto
odchylku neplatná podle § 39 obč. zák., neboť svým obsahem odporuje
zákonu (§ 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. 28 Cdo 3950/2010

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 likvidaci 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.
NAPROSTO ZÁSADNÍ PRAVIDLO:
Nevynechat žádnou z možností právní obrany
ať říká kdokoli cokoli
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
– kasační stížnost
PROČ JE DŮLEŽITÉ JI NEVYNECHAT
– ústavní stížnost
LZE SE BRÁNIT DÁL?
Ano - Evropský soud pro lidská práva
Který orgán by měl řešit danou situaci?
Pozice starosty – pozice rady obce - pozice zastupitelstva
Penále – může chtít stát 100%-tní penále?
Ne, protože je v rozporu s dobrými mravy
Rozpor některých dotačních podmínek s právem
- například příjem lidí v nájemních bytech

Lze podat opakovanou žádost o prominutí?
ANO, ale musí zde být nové skutečnosti (objektivní, „vyrobené…“)
OD 1. LEDNA 2010 NOVÝ TRESTNÍ ZÁKONÍK
§329

Zneužití pravomoci úřední osoby

Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit
sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
Příprava je trestná.
§330
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění
důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
§331
§332

Přijetí úplatku
Podplacení

Úřední osoba MIMO JINÉ
člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy
nebo jiného orgánu veřejné moci.
+ DALŠÍ SKUTKOVÉ PODSTATY
 Porušení povinnosti při správě cizího majetku
 Zneužití informace a postavení v obchodním styku
 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
 Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy
 Dotační podvod
 Úvěrový podvod
 Pomluva
KDY NEMŮŽE BÝT JEDNÁNÍ TRESTNÝM ČINEM?
- Kolektivní (a co starosta v pravomoci rady?) rozhodnutí – pozor – odpovědnost za
hlasování při vědomém napomáhání či páchání trestného činu
- Společenská nebezpečnost nula nebo malá¨
POZOR – zpětné schválení nezbavuje trestní odpovědnosti
ALE – snižuje společenskou nebezpečnost
KDY PŘICHÁZÍ ODSOUZENÝ STAROSTA A ZASTUPITEL O MANDÁT?
Mimo jiné zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo,
z důvodů pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Může být odsouzen zastupitel, starosta k trestu zákaz činnosti?
Podle judikatury nikoliv. Má se za to, že jde o volenou funkci, a jako takovou ji nelze zakázat
„jako trest“. Pokud takové rozsudky byly, vyšší soudy je zrušily.
Kuriózní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1. republiky
„Vyřízením je nutno rozumět každý projev samosprávného úřadu, zastupitelského sboru nebo
veřejné korporace učiněný vůči straně bez ohledu na jeho obsah.“ (1934)

DOZOR MINISTERSTVA VNITRA
PŘEHLED K § 124, odst.1
1.

Zákonná úprava

Poznámka

Zjištění MV ČR

Jedná se o právní názor MV ČR.

(usnesení, rozhodnutí nebo jiné Připomínáme, že názor MV ČR, který poskytuje na žádost obce, nemá právní
opatření orgánu obce v samostatné závaznost. Proč tento v rámci dozoru ano?
působnosti v rozporu se zákonem nebo
jiným právním předpisem).

2.

Výzva ke zjednání nápravy.

Proč, když je právní názor MV ČR nezávazný, by měla obec výzvu bez dalšího
respektovat, když zastává názor jiný?

3.

Pokud obec do 60 dnů výzvě Pozastavení nastává dnem doručení rozhodnutí o pozastavení.
nevyhoví, MV pozastaví výkon
PRVNÍ ZÁSAH STÁTU DO VÝKONU SAMOSPRÁVY
usnesení, rozhodnutí nebo jiné
opatření orgánu obce
Rozhodnutí samosprávy se pozastavuje.

4.

Současně stanoví MV ČR lhůtu To znamená učinit takový krok, jaký považuje MV ČR za správný. Obec tedy v dané
obci ke zjednání nápravy.
věci má rozhodnout (postupovat), podle názoru státu.
DRUHÝ ZÁSAH STÁTU DO VÝKONU SAMOSPRÁVY
Pokyn státu, jak má obec konat.

5.

Obec zjedná nápravu – MV ČR Když obec rozhodne dle pokynu státu (tedy „poslechne jej“), rozhodnutí proti ní MV
rozhodnutí zruší.
ČR zruší.
TŘETÍ ZÁSAH STÁTU DO VÝKONU SAMOSPRÁVY
Vynucení „poslušnosti“ – „jinak rozhodnutí bude zrušeno“.

PŘEHLED K § 124, odst.2
1.

Zákonná úprava

Poznámka

Zjištění MV ČR

Jedná se o právní názor MV ČR.

(usnesení, rozhodnutí nebo jiné Připomínáme, že názor MV ČR, který poskytuje na žádost obce, nemá právní
opatření
orgánu
obce
v závaznost. Proč tento v rámci dozoru opět ano?
samostatné
působnosti
v závažném rozporu se zákonem).
2.

MV pozastaví výkon usnesení, Pozastavení nastává dnem doručení rozhodnutí o pozastavení.
rozhodnutí nebo jiné opatření
PRVNÍ ZÁSAH STÁTU DO VÝKONU SAMOSPRÁVY
orgánu obce
Rozhodnutí samosprávy se pozastavuje.

3.

Současně stanoví MV ČR lhůtu To znamená učinit takový krok, jaký považuje MV ČR za správný. Obec tedy
obci ke zjednání nápravy.
v dané věci má rozhodnout (postupovat), podle názoru státu.
DRUHÝ ZÁSAH STÁTU DO VÝKONU SAMOSPRÁVY
Pokyn státu, jak má obec konat.

4.

Obec zjedná nápravu – MV ČR Když obec rozhodne dle pokynu státu (tedy „poslechne jej“), rozhodnutí proti ní
rozhodnutí zruší.
MV ČR zruší.
TŘETÍ ZÁSAH STÁTU DO VÝKONU SAMOSPRÁVY
Vynucení „poslušnosti“ – „jinak rozhodnutí nebude zrušeno“.

PŘEHLED K § 124, odst.3 – CESTA K SOUDNÍMU PŘEZKUMU
Zákonná úprava
Poznámka
1.

Obec nezjedná nápravu podle Zastává jiný právní názor než MV ČR, odmítne se podřídit tomuto názoru.
názoru MV ČR.

2.

Obec nepodá proti rozhodnutí MV ČR podá do 30 dnů ode dne lhůty k podání rozkladu návrh k soudu na zrušení
MV ČR rozklad.
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti

3.

Obec podá proti rozhodnutí MV Její usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti
ČR rozklad.
je nadále pozastaveno, nesmí podle něj konat.

4.

Rozkladu je vyhověno

Pozastavení pozbývá platnosti, obec může dál konat dle svého usnesení,
rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti

5.

Rozklad je zamítnut.

MV ČR podá do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o rozkladu návrh k soudu
na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné
působnost.
STÁT ŽALUJE SAMOSPRÁVU PROTO, ŽE NEROZHODLA, JAK SI STÁT PŘÁL

6.

Soud MV ČR vyhoví.

Obec může podat proti rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost.

7.

Soud MV ČR nevyhoví.

MV ČR může podat proti rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu ČR

8.

Ústavní stížnost

Může podat jak obec, tak MV ČR, pokud by se neztotožnila s rozhodnutím
Nejvyššího správního soudu ČR.

