Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 26
Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení
části obce, se uskutečňují na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s příslušným
katastrálním úřadem. Uzavření dohody oznámí obec Ministerstvu financí, Českému úřadu
zeměměřickému a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu.
§ 26a
(1) Je-li území obce nebo jeho část součástí katastrálního území jiné obce, vyzve
Ministerstvo vnitra dotčené obce, aby ve lhůtě 1 roku uzavřely dohodu podle § 26.
(2) Nedojde-li k uzavření dohody podle odstavce 1 ve stanovené lhůtě, rozhodne o
změně hranic obcí po projednání s příslušným katastrálním úřadem Ministerstvo vnitra
z moci úřední.
(3) Ministerstvo vnitra při rozhodování podle odstavce 2 přihlédne zejména
k historickým hranicím a současným územním vazbám dotčených obcí, k vlastnictví
pozemků a staveb, k výsledkům místních referend, pokud se v této věci konala, a
k průběhu dosavadních jednání dotčených obcí.
(4) Pravomocné rozhodnutí je podkladem pro změny údajů o katastrálních
územích a hranicích obcí v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
popřípadě v dalších veřejných rejstřících. Ministerstvo vnitra zašle opis pravomocného
rozhodnutí Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, příslušnému
katastrálnímu úřadu a Českému statistickému úřadu.
(5) Řízení o změně hranic obcí ukončené pravomocným rozhodnutím nelze
obnovit a pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí nelze přezkoumat ve správním
řízení.
§ 28
(1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
(2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra, Českému úřadu zeměměřickému a
katastrálnímu a příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí obce, změny
jejich názvů, jakož i zánik částí obce.
(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování
nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru
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územní identifikace, adres a nemovitostí42).
____________________
42)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 29
(1) Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy
v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy
a ani podle jmen žijících osobností veřejného života.
(2) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic a
jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných
celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního v posledních
dvou sčítání lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, pokud o to
požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní
menšiny (§ 117 odst. 3) a pokud ten svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to
písemně požádá spolek, který podle stanov zastupuje zájmy příslušné národnostní
menšiny48) a který ke dni podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce.
_______________________
48)
§ 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.
§ 31
(1) Budova13) musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné,
c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m
výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5
m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně
přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství
budovy13a), která jsou součástí jednoho celku.
(4) K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných
prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem
orientačním.
(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním
číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci
části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně,
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a to ani v případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje
pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.
____________________
13)
§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
13a)
§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 36a
Obec může ocenit významné životní události svých občanů.
§ 39
(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo
poskytnout jako výpůjčku prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo
vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu
a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po
dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední
desce3b) 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. Nemovitost Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního
zákona15a) platného platnými ke dni zveřejnění záměru.
(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.
(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.
(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
založené obcí nebo právnické osobě, kterou obec ovládá49).
____________________
3b)
§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
15a)
§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon).
49)
§ 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).

§ 40
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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 předpisu34).
____________________
34)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
§ 41
(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.
§ 85
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:
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,
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,
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém
případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí,
uzavření smlouvy o společnosti44) a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy
o sdružení, jehož je obec společníkem,
peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
zastavení nemovitých věcí,
vydání komunálních dluhopisů.,
nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku
ve vlastnictví obce,
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
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soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc
může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.
____________________
44)
§ 2716 a násl. občanského zákoníku.
§ 102
(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění
jím přijatých usnesení.
(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 příslušnému odboru obecního úřadu obecnímu úřadu nebo starostovi zcela
nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné
působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada
obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela
nebo zčásti.
n) m) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) n) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) o) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
q) p) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou
k rozvahovému dni.
(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. Rada obce nemůže svěřit
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starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou
záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m).
(4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2),
je zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c),
d), f), j), l) a q) p).
(5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada
obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.
____________________
32b)
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů.
§ 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;18) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně
polovinu všech členů výboru.
(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
menšiny48). 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).
§ 143
Městské části a městské obvody mohou ocenit významné životní události svých
občanů.

§ 149a
(1) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají ze základního registru
obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
6

c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají z informačního systému
evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření
manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho
z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum
zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného
partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného
partnera a datum jeho narození,
k) n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
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l) o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Orgány obce, krajský úřad a Ministerstvo vnitra využívají z informačního systému
cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Přechodné ustanovení novely
Pokud orgán obce rozhodl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
o majetkoprávním jednání, posoudí se splnění podmínek pro toto jednání, které jsou
stanoveny obecním zřízením, podle obecního zřízení ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
§ 13a
Kraj může ocenit významné životní události svých občanů.
§ 18
(1) Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej anebo
poskytnout jako výpůjčku prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo
vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu
a záměr kraje smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví kraje kraj zveřejní
po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední
desce,2) aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Nemovitost se v
záměru označí údaji podle zvláštního zákona9a) platnými ke dni zveřejnění záměru. Pokud
kraj záměr po uvedenou dobu nezveřejní, je právní jednání neplatné.
(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.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů, pronájem anebo
výpůjčku majetku kraje na dobu kratší než 90 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku
právnické osobě, jejímž zřizovatelem je kraj, nebo jde-li o pronájem silničního nebo
silničního pomocného pozemku v souvislosti se zvláštním užíváním silnic podle zvláštního
zákona.9b)
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů, dále jde-li o
pronájem, pacht anebo výpůjčku majetku kraje na dobu kratší než 90 dnů nebo jde-li o
pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické osobě, jejímž zřizovatelem nebo
zakladatelem je kraj anebo kterou kraj ovládá30), nebo jde-li o pronájem silničního nebo
silničního pomocného pozemku v souvislosti se zvláštním užíváním silnic podle
zvláštního zákona.9b)
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na výpůjčky výpůjčku, výprosu, pacht
nebo pronájem majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným krajem, nestanoví-li
zvláštní předpis nebo zastupitelstvo ve zřizovací listině jinak.
____________________
2)
§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
9a)
§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon).
9b)
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
30)
§ 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).
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§ 19
Usnesení, jímž zastupitelstvo nebo rada 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 předpisu22).
____________________
22)
Zákon č. 106/1999 Sb.
§ 23
(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání kraje předchozím zveřejněním,
schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude
potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou krajem opatřena, má se
za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.
(2) Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, lze učinit
jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání kraje neplatná.
(3) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 2, v § 17 odst. 4
a § 18 odst. 1 a 2 přihlédne soud i bez návrhu.
§ 36
Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních kraje:
a) nabytí a převod nemovitých věcí,
a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a
pozemních komunikací,
b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000
Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém
případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků
státního rozpočtu,
d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití, s výjimkou
poskytování dotací v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního
předpisu28), je-li dotace poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem,
e) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku,
o přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti,
j) zastavení nemovitostí,
k) vydání komunálních dluhopisů,
l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob,
m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.,
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n) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku
ve vlastnictví kraje,
o) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví kraje nebo práva stavby ve veřejné
dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby krajem v dražbě, ve
veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto
pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi.
______________________
28)
§ 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 59
(1) Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění
jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v
rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
b) stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů
kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců,
c) na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen „ředitel“) jmenovat a odvolávat vedoucí
odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání
vedoucích odborů bez návrhu ředitele je neplatné,
d) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen „komise“), jmenovat a odvolávat
z funkce jejich předsedy a členy,
e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich
plnění,
f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,
g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu
kraje,
h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám,
organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj
převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení
jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich
činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná
opatření k nápravě,
j) rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,
k) vydávat nařízení kraje,
l) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada
svěřit příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti,
m) l) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva
nebo komisemi rady,
n) m) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem,
o) n) schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou
k rozvahovému dni.
(2) Rada rozhoduje o těchto právních jednáních kraje:
a) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém
případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření
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b)
c)
d)
e)
f)

veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků
státního rozpočtu,
o vzdání se práva a prominutí dluhu nepřevyšující 200 000 Kč,
o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč,
o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

(3) Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné
působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo
nevyhradilo.
(4) Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle
odstavce 1 písm. l) a podle odstavce 2 písm. e). Dále může svěřit hejtmanovi nebo
krajskému úřadu zcela nebo zčásti rozhodování podle odstavce 3.
§ 78
(1) Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné.
(2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 %
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;11) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně
polovinu všech členů výboru.
(2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 %
občanů kraje hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní
menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny 31).
Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže
tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
(3) Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být hejtman, zástupce hejtmana,
ředitel ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na krajském úřadu.
(4) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje,
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených
krajem, nebo které na kraj byly převedeny,
c) provádí kontrolu využití dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých krajem z
jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné
podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo.
(5) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku
samostatné působnosti,
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c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.
(6) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
a) v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti
škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti
kraje,
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními,
popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje,
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a
předškolních zařízení, které kraj zřizuje,
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.
_____________________
31)
§ 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.
Přechodné ustanovení novely
Pokud orgán kraje rozhodl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
o majetkoprávním jednání, posoudí se splnění podmínek pro toto jednání, které jsou
stanoveny krajským zřízením, podle krajského zřízení ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
§ 10a
Hlavní město Praha a městské části mohou ocenit významné životní události
svých občanů.
§ 12
(1) Připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze nebo oddělení městské části, která
územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy je možné provést pouze zákonem.
Změny hranic hlavního města Prahy, při nichž nedochází k připojení sousední obce k
hlavnímu městu Praze, nebo k oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí, od
hlavního města Prahy, se uskutečňují na základě dohody hlavního města Prahy a sousední
obce po projednání s příslušnými katastrálními úřady. Uzavření dohody se oznámí
Ministerstvu financí, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a příslušným
finančním úřadům.
(2) Vysloví-li občané městské části, která má alespoň 500 obyvatel a územně sousedí s
jinou obcí, v místním referendu souhlas s oddělením této městské části od hlavního města
Prahy, je zastupitelstvo hlavního města Prahy povinno ve lhůtě 90 dnů ode dne konání
místního referenda podat Poslanecké sněmovně návrh zákona o změně území hlavního města
Prahy.
§ 36
(1) Záměry hlavního města Prahy nebo městských částí prodat, směnit nebo darovat
nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku prodat, směnit, darovat,
pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby
anebo je přenechat jako výprosu a záměry hlavního města Prahy nebo městských částí
smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy hlavní město
Praha nebo městská část zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před schválením v orgánech
hlavního města Prahy nebo v orgánech městských částí vyvěšením na úřední desce11a)
Magistrátu hlavního města Prahy nebo na úřední desce úřadu městské části, aby se k nim
mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může hlavní město Praha nebo městská
část zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud hlavní město Praha nebo městská část
záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji
podle zvláštního zákona30) platnými ke dni zveřejnění záměru.
(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.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů anebo pronájem nebo
výpůjčku jiného majetku hlavního města Prahy na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o
pronájem nebo výpůjčku právnické osobě, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha nebo
městská část.
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(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů nebo hrobových
míst anebo o pronájem, pacht nebo výpůjčku majetku hlavního města Prahy na dobu
kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické
osobě, jejímž zřizovatelem nebo zakladatelem je hlavní město Praha nebo městská část
anebo kterou hlavní město Praha nebo městská část ovládá31).
____________________
11a)
§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
30)
§ 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
31)
§ 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).
§ 42
Usnesení, jímž zastupitelstvo hlavního města Prahy, rada hlavního města Prahy,
zastupitelstvo městské části nebo rada městské části 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 předpisu32).
__________________
32)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 43

(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání hlavního města Prahy nebo
městské části předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto
právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina
touto doložkou hlavním městem Prahou nebo městskou částí opatřena, má se za to, že
povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.
(2) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v § 35 odst. 7, § 36 odst. 1
a 2 a § 72 odst. 2 přihlédne soud i bez návrhu.
§ 59
(1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhoduje ve věcech patřících do samostatné
působnosti hlavního města Prahy.
(2) Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno
a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
b) předkládat návrhy na zrušení jiných právních předpisů Ústavnímu soudu, jsou-li v rozporu
se zákonem,
c) vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy,
d) schvalovat po projednání s městskými částmi a uskutečňovat program rozvoje hlavního
města Prahy podle zvláštních právních předpisů; zastupitelstvem hlavního města Prahy
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e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

musí být vždy projednány připomínky městských částí k návrhu programu rozvoje
hlavního města Prahy, které se dotýkají jejich území,
schvalovat po projednání s městskými částmi rozpočet hlavního města Prahy, závěrečný
účet hlavního města Prahy a účetní závěrku hlavního města Prahy sestavenou k
rozvahovému dni,
vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do samostatné působnosti hlavního
města Prahy,
volit primátora hlavního města Prahy a náměstky primátora hlavního města Prahy, jakož i
další členy rady hlavního města Prahy (radní) a odvolávat je z funkce,
stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva hlavního města Prahy,
rozhodovat o účasti v mezinárodním sdružení s územními samosprávnými celky jiných
států a o spolupráci s jinými kraji a obcemi, zakládat, zřizovat, kontrolovat a rušit
právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat
jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny,
stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti hlavního města Prahy v již založených
nebo zřízených právnických osobách,
schvalovat po projednání s městskými částmi program rozvoje územního obvodu hlavního
města Prahy včetně stanovení rozsahu dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy,
schvalovat po projednání s městskými částmi koncepci rozvoje informačních systémů pro
potřeby hlavního města Prahy a městských částí,
zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy hlavního města Prahy,
rozhodovat o vyhlášení místního referenda na celém území hlavního města Prahy,
navrhovat změny katastrálních území uvnitř hlavního města Prahy,
zřizovat a rušit výbory zastupitelstva hlavního města Prahy a volit jejich členy,
zřizovat a rušit městskou policii hlavního města Prahy,
rozhodovat o spolupráci hlavního města Prahy s jinými územními samosprávnými celky a
o formách této spolupráce,
rozhodovat o zrušení usnesení rady hlavního města Prahy, jehož výkon primátor
pozastavil podle § 73,
udělovat a odnímat čestné občanství a ceny hlavního města Prahy,
delegovat zástupce hlavního města Prahy, s výjimkou § 68 odst. 2 písm. h), na valnou
hromadu obchodních společností, v nichž má hlavní město Praha majetkovou účast,
další záležitosti, které zastupitelstvu hlavního města Prahy svěří zákon.

(3) Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno rozhodování o těchto právních
jednáních:
a) o vydání komunálních dluhopisů,
b) o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob s výjimkou
právnických osob založených nebo zřízených hlavním městem Prahou o hodnotě vyšší než
5 000 000 Kč,
c) o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a uzavření smlouvy o společnosti 26), jde-li
o závazek větší než 10 000 000 Kč,
d) o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku
a přistoupení k závazku, jde-li o závazek větší než 5 000 000 Kč,
e) o přijetí dotace, jde-li o závazek vyšší než 50 000 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak,
f) o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci, jde-li o závazek vyšší než 50 000 000
Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, není-li dále stanoveno jinak,
g) o poskytování dotací a půjček městským částem z rozpočtu hlavního města Prahy,
s výjimkou dotací poskytovaných ze státního rozpočtu nebo rozpočtu státního fondu a s
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výjimkou poskytování dotací v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního
předpisu25), je-li dotace poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem,
h) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč spolkům,
humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a
vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního
prostředí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí,
i) o bezúplatném postoupení pohledávek vyšších než 10 000 000 Kč,
j) o zastavení nemovitých věcí,
k) o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí,
k) o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a
pozemních komunikací,
l) o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací a obecně
prospěšných společností a svazků obcí v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč,
m) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým
a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické
a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové
částce vyšší než 2 000 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování
jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a
opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
m) o darování movitých věcí včetně peněz v celkové hodnotě vyšší než 2 000 000 Kč
ročně jedné a téže osobě, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí
občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a
právnickým osobám,
n) o vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 5 000 000 Kč,
o) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč,
p) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
q) o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 2 000 000 Kč v jednotlivých
případech.
q) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví
hlavního města Prahy,
r) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo práva
stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním
městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným
obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo hlavního města Prahy
zcela nebo zčásti svěřit radě hlavního města Prahy nebo primátorovi hlavního města
Prahy.
(4) Zastupitelstvo hlavního města Prahy si může vyhradit další pravomoci
v samostatné působnosti hlavního města Prahy mimo pravomoci vyhrazené radě hlavního
města Prahy dle § 68 odst. 2.
(5) Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje zastupitelstvo hlavního města Prahy,
jen stanoví-li tak zákon.
____________________
25)
§ 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
26)
§ 2716 a násl. občanského zákoníku.
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§ 68
(1) Rada hlavního města Prahy je výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti
samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu hlavního města Prahy.
Rada hlavního města Prahy připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva hlavního města Prahy
a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
(2) Radě hlavního města Prahy je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu
a kontrolovat hospodaření podle něj,
b) provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem hlavního města
Prahy,
c) ukládat Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hlavního
města Prahy a kontrolovat jejich plnění,
d) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva
hlavního města Prahy, komisemi rady hlavního města Prahy nebo městskými částmi,
e) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
f) na návrh ředitele Magistrátu hlavního města Prahy zřizovat a rušit odbory Magistrátu
hlavního města Prahy a vydávat organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy,
g) plnit vůči právnickým osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem
hlavního města Prahy úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních
předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu hlavního města Prahy, a schvalovat účetní
závěrku příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou, sestavenou
k rozvahovému dni,
h) plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha jediným akcionářem nebo jediným
společníkem,
i) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady hlavního města Prahy, jmenovat
a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
j) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá Magistrátem hlavního města Prahy a
komisemi rady hlavního města Prahy v samostatné působnosti,
k) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
l) rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nepřesahujících
200 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným
fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí,
m) rozhodovat o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob s výjimkou
právnických osob založených nebo zřízených hlavním městem Prahou o hodnotě nižší než
5 000 000 Kč,
n) rozhodovat o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a uzavření smlouvy
o společnosti26), nejde-li o závazek vyšší než 10 000 000 Kč,
o) rozhodovat o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku
a přistoupení k závazku, nejde-li o závazek vyšší než 5 000 000 Kč,
p) rozhodovat o bezúplatném postoupení pohledávek v hodnotě nepřevyšující 10 000 000
Kč,
q) rozhodovat o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací,
obecně prospěšných společností a svazků obcí v hodnotě nepřevyšující 5 000 000 Kč,
r) rozhodovat o vzdání se práva a prominutí dluhu nepřevyšující 5 000 000 Kč,
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s) rozhodovat o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 5 000 000 Kč,
t) rozhodovat o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
u) rozhodovat o stanovení počtu zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených
do Magistrátu hlavního města Prahy, do zařízení hlavního města Prahy bez právní
subjektivity, do organizačních složek a do městské policie a o objemu prostředků na platy
těchto zaměstnanců,
v) rozhodovat o jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu hlavního města Prahy na
návrh ředitele Magistrátu hlavního města Prahy; jmenování nebo odvolání ředitelů odborů
bez návrhu ředitele Magistrátu hlavního města Prahy je neplatné.
(3) Rada hlavního města Prahy rozhoduje v záležitostech samostatné působnosti
hlavního města Prahy, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu hlavního města Prahy
nebo pokud si je zastupitelstvo hlavního města Prahy nevyhradí; rada hlavního města Prahy
může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit primátorovi hlavního města Prahy nebo
Magistrátu hlavního města Prahy; rada hlavního města Prahy může svěřit městské
policii hlavního města Prahy zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních
souvisejících s činností městské policie hlavního města Prahy.
(4) Rada hlavního města Prahy vydává v přenesené působnosti hlavního města Prahy
nařízení. O ostatních otázkách přenesené působnosti hlavního města Prahy může rozhodovat,
jen stanoví-li tak zákon.
____________________
26)
§ 2716 a násl. občanského zákoníku.
§ 72
(1) Primátor hlavního města Prahy je z výkonu své funkce odpovědný zastupitelstvu
hlavního města Prahy.
(2) Primátor hlavního města Prahy zastupuje hlavní město Prahu navenek. Právní
jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva hlavního města Prahy nebo rady hlavního
města Prahy, může primátor provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní
jednání neplatná.
(3) Primátor hlavního města Prahy
a) spolu s náměstkem primátora hlavního města Prahy podepisuje právní předpisy hlavního
města Prahy,
b) po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele Magistrátu hlavního
města Prahy; jmenování nebo odvolání ředitele Magistrátu hlavního města Prahy bez
předchozího souhlasu ministra vnitra je neplatné,
c) ukládá úkoly řediteli Magistrátu hlavního města Prahy,
d) stanoví podle zvláštních právních předpisů plat řediteli Magistrátu hlavního města Prahy,
e) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy,
f) zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a
civilní ochrany na území hlavního města Prahy,
g) vykonává funkci hejtmana kraje, pokud zákon nestanoví jinak,
h) vykonává další úkoly v samostatné působnosti hlavního města Prahy, pokud jsou mu
uloženy zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo pokud tak stanoví zákon.,
i) plní další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.
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(4) Primátor hlavního města Prahy svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva
hlavního města Prahy a rady hlavního města Prahy, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z
jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a zápis z jednání rady hlavního města Prahy.
(5) Primátor hlavního města Prahy je oprávněn požádat Policii České republiky o
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Policie České republiky
je povinna požadovanou spolupráci poskytnout, pokud jí v tom nebrání jiné zákony.
§ 78
(1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a
výbor pro výchovu a vzdělávání. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné.
(2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu
alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje zastupitelstvo hlavního
města Prahy výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci
národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního právního
předpisu;20) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech
členů výboru.
(2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání
lidu alespoň 5 % občanů hlavního města Prahy hlásících se k národnosti jiné než české,
zřizuje zastupitelstvo hlavního města Prahy výbor pro národnostní menšiny, pokud o to
písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny33). Nejméně polovinu
členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto podmínku nelze
splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
(3) Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být primátor hlavního města
Prahy, náměstek primátora hlavního města Prahy, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy.
(4) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky hlavního města Prahy,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo hlavního města Prahy.
(5) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města
Prahy na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy.
(6) Výbor pro výchovu a vzdělávání
a) posuzuje a zaujímá stanovisko k návrhům koncepce rozvoje výchovy a vzdělávání v
hlavním městě Praze,
b) předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními,
případně předškolními zařízeními, které hlavní město Praha zřizuje,
c) vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací a návratných finančních výpomocí v
oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
20

d) projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a
předškolních zařízení, které hlavní město Praha zřizuje,
e) plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního
města Prahy.
(7) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis
podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
(8) Výbor předloží zápis zastupitelstvu hlavního města Prahy; k zápisu připojí
vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
__________________________
33)
§ 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.
§ 89
(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených
tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno
a) volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské
části a odvolávat je z funkce,
b) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,
c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
f) vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
g) schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města
Prahy,
h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní
subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací
smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části
v již založených nebo zřízených právnických osobách,
k) rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními
samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
l) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
m) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
n) rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části
pozastavil podle § 102.
(2) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto právních jednáních,
pokud jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny:
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti26) orgány městské
části,
b) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí fyzickým nebo právnickým
osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
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c) o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a
svazků,
d) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob
založených nebo zřízených městskou částí,
e) o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí,
f) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým
a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické
a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové
částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování
jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a
opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
f) o darování movitých věcí včetně peněz v celkové hodnotě vyšší než 50 000 Kč ročně
jedné a téže osobě, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí
občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a
právnickým osobám,
g) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
h) o vzdání se práva, prominutí dluhu a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000
Kč,
i) o zastavení nemovitých věcí,
j) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,
k) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
l) o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než
50 000 Kč.
l) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví
hlavního města Prahy,
m) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo práva
stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním
městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným
obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo městské části zcela nebo
zčásti svěřit radě městské části nebo starostovi městské části.
(3) Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky.
(4) Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen
stanoví-li tak zvláštní zákon.
____________________
26)
§ 2716 a násl. občanského zákoníku.
§ 94
(1) Na postavení a jednání rady městské části a na práva a povinnosti jejích členů se
obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a na práva a povinnosti členů
rady hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování rady městské
části se obdobně použijí ustanovení vztahující se na rozhodování rady hlavního města Prahy,
není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.
(2) Radě městské části je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu,
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b) na návrh tajemníka úřadu městské části zřizovat a rušit odbory úřadu městské části
a schvalovat organizační řád úřadu městské části,
c) na návrh tajemníka úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu městské části
a stanovit jejich plat podle zvláštních právních předpisů; jmenování nebo odvolání
vedoucího odboru bez návrhu tajemníka úřadu je neplatné,
d) stanovit celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části a do
zařízení městské části bez právní subjektivity,
e) prohlašovat náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát,
f) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva
městské části, komisemi rady městské části,
g) plnit vůči právnickým osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem
městské části úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních předpisů,
nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městské části,
h) provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části.
(3) Rada městské části rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti
městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je
zastupitelstvo městské části nevyhradí; rada městské části může tyto pravomoci zcela nebo
zčásti svěřit starostovi městské části nebo úřadu městské části.
(4) Rada městské části rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak
zvláštní zákon.
119b
(1) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají ze základního registru
obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají z informačního systému
evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
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h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebyloli mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření
manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho
z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum
zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného
partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného
partnera a datum jeho narození,
k)n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l)o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají z informačního systému
cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) omezení svéprávnosti,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
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(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Příl.
Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Benice
Běchovice
Bohnice
Braník
Břevnov
Březiněves
Bubeneč
Čakovice
Černý most
Čimice
Dejvice
Dolní Chabry
Dolní Měcholupy
Dolní Počernice
Dubeč
Ďáblice
Háje
Hájek Hájek u Uhříněvsi
Hloubětín
Hlubočepy
Hodkovičky
Holešovice
Holyně
Horní Měcholupy
Horní Počernice
Hostavice
Hostivař
Hradčany
Hrdlořezy
Chodov
Cholupice
Jinonice
Josefov
Kamýk
Karlín
Kbely
Klánovice
Kobylisy
Koloděje
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Kolovraty
Komořany
Košíře
Královice
Krč
Křeslice
Kunratice
Kyje
Lahovice
Letňany
Lhotka
Libeň
Liboc
Libuš
Lipany
Lipence
Lochkov
Lysolaje
Malá Chuchle
Malá Strana
Malešice
Michle
Miškovice
Modřany
Motol
Nebušice
Nedvězí Nedvězí u Říčan
Nové Město
Nusle
Petrovice
Písnice
Pitkovice
Podolí
Prosek
Přední Kopanina
Radlice
Radotín
Ruzyně
Řeporyje
Řepy
Satalice
Sedlec
Slivenec
Smíchov
Sobín
Staré Město
Stodůlky
Strašnice
Střešovice
Střížkov
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Suchdol
Šeberov
Štěrboholy
Točná
Troja
Třebonice
Třeboradice
Uhříněves
Újezd Újezd u Průhonic
Újezd nad Lesy
Veleslavín
Velká Chuchle
Vinohrady
Vinoř
Vokovice
Vršovice
Vysočany
Vyšehrad
Záběhlice
Zadní Kopanina
Zbraslav
Zličín
Žižkov

Přechodné ustanovení novely
Pokud orgán hlavního města Prahy nebo orgán městské části rozhodl přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona o majetkoprávním jednání, posoudí se splnění
podmínek pro toto jednání, které jsou stanoveny zákonem o hlavním městě Praze, podle
zákona o hlavním městě Praze ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
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Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
§ 29
(1) K návrhu změny hranice katastrálního území musí být předložena kopie katastrální
mapy, v níž je vyznačena požadovaná nová hranice, slovní popis této hranice vyhotovený na
podkladě katastrální mapy, vyjádření vlastníků dotčených pozemků k návrhu na změnu
hranice a vyjádření dotčené obce. K zápisu změny hranice katastrálního území, nelze-li její
nový průběh ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě, musí být
předložen geometrický plán. Geometrický plán může být nahrazen měřickou dokumentací v
případě změny hranic katastrálního území
a) při obnově katastrálního operátu novým mapováním, nebo
b) při pozemkových úpravách, na podkladě jejichž výsledků se provádí obnova katastrálního
operátu.
(2) K zápisu změny hranice katastrálního území související se změnou hranice obce
musí být předložena dohoda obcí nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí.
(3) Zápis změny hranice katastrálního území, která je shodná se státní hranicí, se
provede na podkladě údajů dokumentárního díla státních hranic poskytnutých Ministerstvem
vnitra.
(4) K návrhu schválení změny nebo nového názvu katastrálního území Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním musí být katastrálnímu úřadu předloženo stanovisko
dotčené obce, pokud návrh nevzešel z jejího podnětu.
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