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Vládní

návrh

ZÁKON
ze dne ………………. 2015,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna obecního zřízení
Čl. I
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008
Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb.,
zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona
č. 24/2015 Sb., se mění takto:
1.

V § 26 se za slovo „financí,“ vkládají slova „Českému úřadu zeměměřickému a
katastrálnímu,“.

2.

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:
„§ 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
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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.“.
3.

V § 28 odst. 2 se slova „, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a příslušnému
katastrálnímu úřadu“ zrušují.

4.

V § 29 odst. 2 se slovo „podle posledního“ nahrazuje slovy „v posledních dvou“ a před
slovo „alespoň“ se vkládá slovo „vždy“.

5.

V § 29 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, 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“.
Poznámka pod čarou č. 48 zní:
„48) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.“.

6. V § 31 odst. 4 se za slovo „čísla“ vkládají slova „nebo evidenčního čísla“.
7. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:
„§ 36a
Obec může ocenit významné životní události svých občanů.“.
8.

V § 39 odst. 1 větě první se slova „prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek,
pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku“ nahrazují slovy „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“.

9.

Poznámka pod čarou č. 15a zní:
„15a) § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).“.

10. V § 39 odst. 1 větě čtvrté se slovo „Nemovitost“ nahrazuje slovy „Nemovitá věc“ a slovo
„platného“ se nahrazuje slovem „platnými“.
11. V § 39 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, jde-li o cenu nižší než obvyklou.
Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné“.
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12. V § 39 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 49 zní:
„(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).
_________________
49)

§ 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).“.

13. § 40 zní:
„§ 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
předpisu34).“.
14. V § 41 odst. 3 se za slova „§ 39 odst. 1“ vkládají slova „a 2“.
15. V § 85 písm. a) se za slova „nabytí a převod“ vkládá slovo „hmotných“ a za slovo
„zákonů“ se vkládají slova „s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací“.
16. V § 85 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která
znějí:
„m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku
ve vlastnictví obce,
n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné
dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné
soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může
zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.“.
17. V § 102 odst. 2 písm. k) se slova „příslušnému odboru obecního úřadu“ nahrazují slovy
„obecnímu úřadu nebo starostovi“.
18. V § 102 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písmena m) až p).
19. V § 102 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „; 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“.
20. V § 102 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
21. V § 102 odst. 4 se slovo „q)“ nahrazuje slovem „p)“.
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22. V § 117 odstavec 3 zní:
„(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.“.
23. § 143 zní:
„§ 143
Městské části a městské obvody mohou ocenit významné životní události svých
občanů.“.
24. V § 149a odst. 2 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) až m), která znějí:
„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,“.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena n) a o).
Čl. II
Přechodné ustanovení
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.
ČÁST DRUHÁ
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Změna krajského zřízení
Čl. III
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 24/2015 Sb., se mění takto:
1.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
„§ 13a
Kraj může ocenit významné životní události svých občanů.“.

2.

V § 18 odst. 1 větě první se slova „prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek,
pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku“ nahrazují slovy „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“.

3.

Poznámka pod čarou č. 9a zní:
„9a) § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).“.

4.

V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, jde-li o cenu nižší než obvyklou.
Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné“.

5.

V § 18 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 9b a 30 zní:
„(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)
_________________
9b)
30)

6.

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).“.

V § 18 odst. 4 se slovo „výpůjčky“ nahrazuje slovy „výpůjčku, výprosu, pacht“.
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7.

§ 19 zní:
„§ 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).“.

8.

V § 23 odst. 3 se za slova „§ 18 odst. 1“ vkládají slova „a 2“.

9.

V § 36 písmeno a) zní:
„a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a
pozemních komunikací,“.

10. V § 36 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, s výjimkou poskytování dotací
v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu28), je-li dotace
poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem“.
11. V § 36 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o),
která znějí:
„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.“.
12. V § 59 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena l) až n).
13. V § 59 odst. 4 větě první se slova „odstavce 1 písm. l) a podle“ zrušují a ve větě druhé se
za slovo „hejtmanovi“ vkládají slova „nebo krajskému úřadu zcela nebo zčásti“.
14. V § 78 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:
„(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 menšiny31).
Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto
podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
________________
31)

§ 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
6

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.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. V
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.,
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002
Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 24/2015 Sb., se mění takto:
1. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:
„§ 10a
Hlavní město Praha a městské části mohou ocenit významné životní události svých
občanů.“.
2.

V § 12 odst. 1 se za slovo „financí“ vkládají slova „, Českému úřadu zeměměřickému a
katastrálnímu“.

3.

V § 36 odst. 1 větě první se slova „prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek,
pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku“ nahrazují slovy „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“.

4.

V § 36 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nemovitá věc se v záměru označí údaji
podle zvláštního zákona30) platnými ke dni zveřejnění záměru.“.
Poznámka pod čarou č. 30 zní:
„30) § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).“.
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5.

V § 36 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, jde-li o cenu nižší než obvyklou.
Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné“.

6.

V § 36 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:
„(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).
_________________
31)

7.

§ 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).“.

§ 42 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:
„§ 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.“.

8.

V § 43 odst. 2 se za slova „§ 36 odst. 1“ vkládají slova „a 2“.

9.

V § 59 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ a s výjimkou poskytování
dotací v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu25), je-li dotace
poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem“.

10. V § 59 odst. 3 písmeno k) zní:
„k) o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a
pozemních komunikací,“.
11. V § 59 odst. 3 písmeno m) zní:
„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,“.
12. V § 59 odst. 3 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje.
13. V § 59 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) a r), která
znějí:
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„q) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k tíži 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.“.
14. V § 68 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; 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“.
15. V § 72 odst. 3 písm. h) se slova „nebo pokud tak stanoví zákon“ zrušují.
16. V § 72 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) plní další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.“.
17. V § 78 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:
„(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.
____________________
33)

§ 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů.
§ 214 občanského zákoníku.“.

18. V § 89 odst. 2 písm. e) se za slova „převodu“ vkládá slovo „hmotných“.
19. V § 89 odst. 2 písmeno f) zní:
„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,“.
20. V § 89 odst. 2 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.
21. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která
znějí:
„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
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obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo městské části zcela nebo zčásti
svěřit radě městské části nebo starostovi městské části.“.
22. V § 94 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; rada městské části může tyto
pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi městské části nebo úřadu městské části“.
23. V § 119b odst. 2 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) až m), která znějí:
„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,“.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena n) a o).
24. V příloze se v bodu 18 slovo „Hájek“ nahrazuje slovy „Hájek u Uhříněvsi“.
25. V příloze se v bodu 66 slovo „Nedvězí“ nahrazuje slovy „Nedvězí u Říčan“.
26. V příloze se v bodu 98 slovo „Újezd“ nahrazuje slovy „Újezd u Průhonic“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení
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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ČÁST ČTVRTÁ
Změna katastrálního zákona
Čl. VII
V § 29 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), se na konci
textu odstavce 2 doplňují slova „nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. OBECNÁ ČÁST
A. NOVELIZACE OBECNÍHO ZŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU
SPORNÝCH HRANIC OBCÍ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ
REGULACE (RIA)
Název
Řešení problematiky sporných hranic obcí
Důvod předložení a cíle
Důvodem předložení návrhu je řešení problematiky sporných hranic obcí, jež vznikly
nesouladem území obce s katastrálním členěním či absencí vlastního katastrálního území obce
(souhrnně též „územní anomálie“) a které v současnosti výrazně komplikují výkon nejen
územní samosprávy, ale i státní správy. Platné právní předpisy umožňují tento stav řešit pouze
dohodou dotčených obcí. V praxi se však ukazuje, že dosažení takové dohody je reálně
nedosažitelné. Cílem návrhu je vytvoření právního nástroje k vyřešení všech identifikovaných
územních anomálií, který bude aplikován tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná.
Pro pochopení celé problematiky je třeba uvést, že pojem území obce ve smyslu obecního
zřízení není totéž co katastrální území (jedno či více), z nichž se územní složka obce skládá,
ačkoli se tak může zdát (srov. § 18 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů či § 1a odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve
znění pozdějších předpisů). Zatímco katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří
místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí (§ 2
písm. h) zákona č. 256/2013 Sb.), území obce je pojem právní, který společně s občany obce,
majetkem obce a pravomocemi, jimiž je obec nadána, právně a současně i fyzicky ohraničuje
obec jako samosprávnou korporaci. Ačkoli podle platných právních předpisů není možné, aby
se území obce nekrylo s jedním či více katastrálními územími, nebylo tomu tak vždy. Před
rokem 1989 docházelo ke změnám hranic obcí jejich odlučováním či slučováním z rozhodnutí
okresního, resp. krajského národního výboru a tento proces v podstatě nepodléhal žádným
limitujícím podmínkám, vyplývajícím z právních předpisů. Navíc definice pojmu část obce,
která byla a je dodnes předmětem rozhodnutí o změně hranic obcí, mohla mít několik různých
významů, a ani dnes není tento pojem jednoznačný. Částí obce můžeme rozumět:
- souvisle zastavěné území obce (čtvrť),
- část extravilánu obce (osada),
- prostorově neohraničenou, avšak souvislou plochu obce (evidenční jednotka ve smyslu
platného zákona o obcích),
- dále již nečlenitelnou správní jednotku,
- historickou kategorii sídelního vývoje území obcí a jejich částí (dříve osady), či
- jakoukoli část území obce (i nezastavěnou) v obecném slova smyslu.
Důsledkem je to, že území obce mohlo být v minulosti platně definováno svými částmi či
jinými prostorovými jednotkami odlišnými od katastrálních území a lze tak zpětně jen velmi
obtížně rozhodnout o legitimitě nároku té které obce na sporné území pouze s odkazem
na katastr nemovitostí. Je tak otázkou, zda větší právo na sporné území (tedy i na číslování
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stavebních objektů) má ta obec, jejíž formální součástí je dané katastrální území podle úřední
evidence, nebo ta obec, jejíž integrální (skutečnou) součástí ona sporná část je.
Shora citovaná zákonná ustanovení právně nekonstituují území obce, ale pouze definují, co
zákon za území obce pokládá. Obcí se nerozumí pouze její územní složka, proto skutečnost,
že obec formálně nemá vlastní samostatné katastrální území (ale např. jej sdílí se sousední
obcí) nemá vliv na její právní existenci. To však nic nemění na tom, že tento stav je do
budoucna nežádoucí.
Za územní anomálii může být považována i situace, kdy obec má tzv. multipolygonální
(nesouvislé) území. Ačkoli tento stav také odporuje platným právním předpisům, není jeho
řešení předmětem tohoto návrhu.
Definice problému
- Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Analýzou dat poskytnutých Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) bylo
zjištěno, že se v praxi objevily čtyři problémové situace (viz diagramy v Příloze č. 1):
1. obec v minulosti chybně přidělila čísla popisná stavebním objektům v té části sousední
obce, která k ní má logické územní vazby, nebo
2. část obce byla v minulosti administrativně přičleněna k jiné obci, ale nebyl již
odpovídajícím způsobem upraven katastrální operát, nebo
3. obec vznikla rozdělením jiné obce, avšak nebylo vytvořeno její vlastní katastrální území.
Je tak zřejmé, že příčinou identifikovaných územních anomálií může být jednak proces dělení
a slučování obcí v minulosti a jednak řízení o číslování budov. Stávající stav je nežádoucí
a řešení musí postihnout všechny výše popsané případy územních anomálií, jelikož ty
způsobují stejný následek – stav odporující platným právním předpisům.
Přesahy budov s chybně přidělenými čísly popisnými (budova má přiděleno číslo popisné
z jiné obce, než je obec, na jejímž území se nachází) je možné řešit již podle stávající právní
úpravy – chybně přidělené číslo popisné lze zrušit usnesením podle § 156 odst. 2 správního
řádu a přidělit nové číslo popisné (pokud se obce v konkrétním případě nedohodnou na změně
hranic obcí podle stávajícího § 26 obecního zřízení). Navrhovaná právní úprava řešení tzv.
územních anomálií tak dopadá výhradně na případy uvedené výše pod č. 2 a 3 a je zaměřena
především na řešení nevypořádané dezintegrace obcí, probíhající kolem roku 1990.
- Identifikace dotčených subjektů
Konkrétní identifikace dotčených obcí viz Příloha č. 2. Problematika sporných hranic se
dotýká celkem 30 obcí, nejvíce ve Středočeském kraji (6), v Jihočeském kraji (2) a v Kraji
Vysočina (2). V Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském,
Královéhradeckém a Pardubickém kraji se vyskytuje vždy jediný případ. Celkově se jedná o
30 případů územních anomálií. Konkrétní dotčené území není blíže specifikováno, jelikož se
jedná o jednotlivé stavební objekty (č. p.) vyskytující se na sporném území. Těchto stavebních
objektů je 289. Počet dotčených obyvatel nebyl zjišťován. Seznam lokalit uvedených
v příloze č. 2 k důvodové zprávě je informativního charakteru. Pokud budou v jakémkoliv
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dalším případě splněny podmínky navrhovaného ust. § 26a obecního zřízení, bude možné
postupovat způsobem zde uvedeným.
Za dotčené subjekty lze při implementaci změn, kromě Ministerstva vnitra a Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního, považovat též Ministerstvo financí, Český statistický úřad
a správní soudy, a to především z hlediska krátkodobého zvýšení, resp. spíše možného
krátkodobého zvýšení administrativy.
- Popis cílového stavu
Do předpokládané doby (konec roku 2017) budou územní anomálie odstraněny.
- Zhodnocení rizika
Nalezené tři varianty řešení mají všechny legislativně-technický charakter, ale současně
s sebou přinášejí jak pozitivní, tak i negativní faktické dopady na dotčené subjekty, a to
včetně některých negativních finančních dopadů.
Existuje značné riziko spočívající v předpokládané obraně ve správním soudnictví těch obcí,
na jejichž úkor bude nakonec rozhodnuto. Přestože v některých případech bude možné sporné
území směnit za jiné, vždy v konečném důsledku jedna obec získá a druhá tratí (území,
občany, daňové výnosy apod.) Tomuto riziku nelze předejít. Pro jeho zmírnění je v návrhu
zachována možnost smírného řešení spočívající v dohodě dotčených obcí, čímž není
vyloučena vzájemná finanční kompenzace obcí. Ve správním řízení však bude řešena pouze
otázka vlastních hranic obcí, finanční (či v některých případech dosud nedořešená majetková)
stránka věci řešena nebude.
Návrh variant řešení
- Nulová varianta
Nulová varianta spočívá v zachování stávajícího stavu a tedy ponechání řešení pouze
na dohodě dotčených obcí (§ 26 obecního zřízení). Tato varianta předpokládá, že existuje vůle
obcí se dohodnout a že obec A ustoupí a přenechá území, které v současnosti považuje za své,
obci B či naopak (pro další text platí, že proměnné A a B lze libovolně zaměňovat). Vzhledem
k tomu, že možnost dohody obcí o sporném území se časem ukázala jako iluzorní, nulová
varianta ve skutečnosti tuto problematiku neřeší vůbec.
Vyhodnocení nákladů a přínosů:
V důsledku přetrvávání kolizního stavu jsou identifikovány druhotné náklady na výkon státní
správy, a to přímými vykonavateli i v přenesené působnosti, např. v důsledku nesprávné
funkce základních registrů (voličské seznamy, katastr nemovitostí), ve stavebním řízení
(stavební objekty očíslované jednou obcí mohou spadat do územní působnosti dvou různých
stavebních úřadů). Citelnější dopady (věcné i finanční) jsou však na výkon samosprávy:
- sporné území nelze zahrnout do územního plánu obce A, která sice stavební objekty
očíslovala, ale tyto se nenacházejí na jejím katastrálním území; naproti tomu obec B zase
nemá důvod tuto lokalitu rozvíjet, jelikož osoby zde žijící nemohou být jejími občany,
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-

daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří 100 % výnosu daně z nemovitostí, příjemcem je ta
obec, na jejímž území se nemovitost nachází (tzn., že ačkoli stavební objekty očíslovala
obec A, příjemcem daně z nemovitosti je obec B),
při určení procenta, jímž se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu
daní, je určující velikost území a počet obyvatel vstupující do propočtu podílu obce na
daňových příjmech
obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad
vznikající na jejím území (či jiné místní poplatky), vybírání poplatků obcí A od občanů
žijících ve stavebních objektech obce B je přinejmenším sporné,
obec A často udržuje místní komunikace náležející obci B.

- Varianta I
V této variantě se navrhuje pravomoc Ministerstva vnitra, aby v tomto omezeném okruhu
případů mohlo rozhodnout v prvním stupni ve správním řízení z moci úřední. Principiálně se
však ponechává stále možnost dohody, ale je dána časová limitace – jeden rok od výzvy
Ministerstva vnitra. Teprve v případě, že ani do stanovené lhůty, počítané od takovéto
kvalifikované výzvy, nebude dohoda uzavřena, rozhodne Ministerstvo vnitra ve správním
řízení se zohledněním relevantních skutečností (v zákoně demonstrativně vyjmenovaných).
Vyhodnocení nákladů a přínosů:
Přínosem této varianty je konečné vyřešení všech identifikovaných územních anomálií, a to
do určité doby (předpoklad do konce roku 2017). Nedostatkem této varianty je poměrně
citelný zásah do územní samosprávy. Přímé náklady nejsou identifikovány, tato právní úprava
se majetku obcí nedotýká. Lze předpokládat dočasné zvýšení administrativy zejména
Ministerstva vnitra, ale i dalších dotčených subjektů ústřední státní správy a obecních úřadů
dotčených obcí. Druhotně lze též předpokládat drobné náklady pro občany dotčených obcí a
sídlících obchodních korporací - případná výměna občanských průkazů či další správní
úkony, dále náklady spojené se změnou adresy v podnikatelské sféře. Výměna občanského
průkazu v důsledku změny hranic obcí nepodléhá správnímu poplatku. Výše případných
finančních nákladů se odvíjí od obsahu přijaté dohody či správního rozhodnutí, což v tuto
chvíli nelze předjímat. Byť případné náklady nevzniknou dotčeným subjektům (občanům obcí
či obchodním korporacím) jejich vinou, nenavrhuje se jejich kompenzace, zejména s ohledem
na skutečnost, že by tyto náklady neměly být vysoké. K obdobné situaci dochází již za
stávající právní úpravy v případě změn území obcí, ke kterým dochází na základě dohody
obcí, či v případě změn názvů ulic. Ani v těchto případech nejsou náklady dotčených subjektů
nikterak kompenzovány. Svěření rozhodování Ministerstvu vnitra v prvním stupni lze
považovat s ohledem na zajištění jednotného rozhodování o stejných či srovnatelných
případech za předpoklad pro adekvátní vypořádání územních anomálií s objektivním a
vyváženým přihlédnutím k místním podmínkám bez subjektivního místního ovlivnění.
- Varianta II
Tato varianta spočívá v prostém přečíslování stavebních objektů. O tom, jakým popisným
nebo evidenčním číslem bude budova označena, rozhoduje obecní úřad (§ 31 odst. 5 obecního
zřízení). V případě číslování stavebních objektů se však jedná o ucelený soubor činností
(přidělení vlastního čísla a konstitutivní charakter editace v Registru územní identifikace,
adres a nemovitostí, resp. v informačním systému územní identifikace) a jde tak o smísení
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samostatné a přenesené působnosti obcí. Řešení by spočívalo v tom, že Ministerstvo vnitra by
v rámci dozoru nad samostatnou působností podle obecního zřízení a zároveň za použití
přezkumných pravomocí podle správního řádu problematická rozhodnutí o číslování zrušilo.
Následně by např. obec B, na jejímž katastrálním území se nacházejí stavební objekty obce A
(sporné území), tyto očíslovala a zapsala do příslušného registru. Český statistický úřad na
základě opisu provede příslušné změny v identifikačních údajích v registru budov tak, aby se
pod shodným identifikátorem (ID) budovy zachovaly všechny statistiky.
Vyhodnocení nákladů a přínosů:
Přínosem je dosažení souladného stavu katastrálního členění s územím dané obce bez dalších
zásahů do právního řádu. Negativem je, že občané obce A by se násilně stali občany obce B,
tedy obce, s níž se pravděpodobně vůbec neidentifikují. V důsledku smísení samostatné
a přenesené působnosti by rušení rozhodnutí mohlo být problematické.
Návrh řešení
- Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Jako nevhodná se jeví varianta nulová a varianta II. Varianta nulová, ponechávající řešení
nežádoucího stavu na dohodě dotčených obcí, se dlouhodobě ukazuje jako neúčinná. Varianta
II nabízí řešení, které se ve svých důsledcích jeví jako řešení nevhodné, protože není
odstraňována příčina vzniku územní anomálie, ale pouze její důsledek, za nějž lze
problematické očíslování ve většině případů považovat.
Dále se tedy navrhuje řešení spočívající ve stanovení lhůty pro dosažení dohody a následné
možnosti správního rozhodnutí Ministerstva vnitra v případě marného uplynutí stanovené
lhůty (varianta I). Návrh v maximální možné míře šetří nezávislé postavení územní
samosprávy v souladu se všemi ústavními a zákonnými normami. Nadále tak bude existovat
možnost, aby se obce dohodly mimo správní řízení. Pokud nebude dohody dosaženo
ve stanovené lhůtě, bude správní řízení zahájeno a Ministerstvo vnitra, u něhož lze
předpokládat odbornou znalost dané problematiky, prošetří veškeré relevantní skutečnosti,
jejichž demonstrativní výčet bude stanoven zákonem. V odůvodnění rozhodnutí bude vždy
uvedeno, na základě které skutečnosti bylo nakonec rozhodnuto.
Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementace a vynucování navržené varianty řešení je plně v gesci Ministerstva vnitra.
Přezkum účinnosti regulace
Vzhledem k tomu, že se jedná o předem daný počet případů (30), předpokládá se ukončení
všech případných správních řízení do konce roku 2017 a v tomto období bude také možné
účinnost navrženého řešení analyzovat. Případné množství soudních sporů nelze nyní
odhadnout. Vzhledem ke skutečnosti, že řízení před správními soudy může trvat až 5 let,
nelze zatím případný vliv judikatury na rozhodování Ministerstva vnitra jakkoliv předjímat.
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Konzultace a zdroje dat
Návrh byl široce konzultován individuálně a také prostřednictvím Grémia pro veřejnou
správu. Z věcně příslušných správních úřadů byl návrh konzultován především s Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním, který se zároveň podílel na výsledném návrhu řešení
v rámci vytvořené pracovní skupiny, a Ministerstvem financí. Většina obcí, u kterých jsou
sporné hranice identifikovány, se již v minulosti sama obrátila na Ministerstvo vnitra, soudy
či nejrůznější správní úřady se žádostí o pomoc při řešení tohoto problému.
Kontakt na zpracovatele RIA
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra
tel.: 974 816 411, e-mail: odbordk@mvcr.cz
B. NOVELIZACE ZÁKONŮ O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

CELCÍCH

Zákony o územních samosprávných celcích byly v souvislosti s novým občanským
zákoníkem novelizovány zákonem č. 303/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014. Praxe
po 1. lednu 2014 však ukázala, že provedená novelizace nevyřešila veškeré aplikační
problémy, které v souvislosti s vazbou zákonů o územních samosprávných celcích na nové
soukromé právo mohou vzniknout. Předložený návrh by proto měl legislativní cestou
odstranit ty aplikační problémy, které nelze uspokojivě řešit interpretací a u nichž taktéž není
možné s ohledem na požadavek právní jistoty vyčkat na sjednocení výkladu cestou
precedentních soudních rozhodnutí.
Problematické se v této souvislosti jeví především nové pojetí nemovité věci, které zahrnuje
kromě hmotných nemovitých věcí též (mj.) i věcná práva ke hmotným nemovitým věcem
(např. právo stavby, věcná břemena apod.). Obtíže při aplikaci zákonů o územních
samosprávných celcích vyvolává též nové pojetí některých smluvních závazků, neboť nový
občanský zákoník nyní rozlišuje nájem, jakožto úplatné přenechání věci jinému do užívání
(§ 2201 občanského zákoníku), a pacht, jakožto úplatné přenechání věci jinému k užívání
a požívání (§ 2332 odst. 1 občanského zákoníku), a dále výprosu (§ 2189 občanského
zákoníku) a výpůjčku (§ 2193 občanského zákoníku), zatímco občanský zákoník z roku 1964
pachty ani výprosy jako samostatné smluvní instituty nerozlišoval, když obsahově byly
součástí nájmu, resp. výpůjčky.
Návrh změny zákonů o územních samosprávných celcích toto nové rozlišení odráží tím, že
v souvislosti se zveřejňováním záměrů dispozic s nemovitými věcmi a v souvislosti s určením
pravomocí orgánů samospráv rozhodovat o právních jednáních výslovně doplňuje právní
úpravu o pachty i výprosy. Dále stanoví, že povinnost zveřejňovat záměr se bude týkat jen
hmotných nemovitých věcí a práva stavby. V souvislosti s novým pojetím neplatnosti
právních jednání se rovněž stanoví – v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu – že důvod
neplatnosti v případě úplatného převodu majetku za cenu nižší, než je obvyklá cena, bez
zdůvodnění této odchylky bude důvodem absolutní neplatnosti právního jednání.
Východiskem těchto změn, které mají povahu technické úpravy, je zásada, podle níž by
nemělo dojít ke zvýšení povinností obcí v souvislosti s rozhodováním o majetkoprávních
jednáních oproti stavu před 1. lednem 2014 (vyjma specifické úpravy práva stavby, které je
novým institutem v právním řádu a jehož existenci proto bylo nutné zohlednit i v zákonech
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o územních samosprávných celcích). Provedení navržených legislativních změn je však
nezbytné k odstranění aplikačních obtíží.
C. ÚPRAVA ČINNOSTI
VÝBORŮ PRO NÁRODNOSTNÍ
A OZNAČOVÁNÍ ULIC V JAZYCE NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

MENŠINY

Usnesením vlády č. 455 ze dne 16. června 2014 vzala vláda na vědomí Zprávu o situaci
národnostních menšin v České republice za rok 2013 a uložila ministru vnitra „navrhnout při
nejbližší novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích, kterou bude vládě předkládat,
změnu ustanovení § 29 odst. 2 a ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 78 odst. 2 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 78 odst. 2
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou
v souladu s přílohou 13 zprávy uvedené v bodě I tohoto usnesení“. Dotčená příloha obsahuje
konkrétní znění navržených ustanovení. Ke splnění tohoto úkolu je využita nyní předkládaná
novelizace.
Navržená změna, která vychází z praktických zkušeností se zřizováním výborů
i s označováním veřejných prostranství, byla připravena Výborem pro spolupráci s orgány
samosprávy Rady vlády pro národnostní menšiny, který ji schválil na svém jednání již dne
17. února 2009 (novelizace dotčených zákonů měla být původně provedena již na základě
usnesení vlády ze dne 29. června 2009, č. 845, ke Zprávě o situaci národnostních menšin
v České republice za rok 2008).
Důvodem navrhované legislativní změny ustavování výborů pro národnostní menšiny je
potřeba řešit situace, v nichž v obci podle posledního sčítání lidu žije více než 10 % občanů
hlásících se k jiné než české národnosti, čímž obci vzniká povinnost výbor pro národnostní
menšiny ustavit, avšak o „práci“ ve výboru nemají příslušníci národnostních menšin zájem
(srov. stávající znění § 117 odst. 3 obecního zřízení). Nově by měl být výbor ustavován za
splnění této zákonné podmínky, přičemž o ustavení výboru by současně musel požádat spolek
zastupující zájmy národnostní menšiny (výbor samozřejmě může zastupitelstvo zřídit i
dobrovolně, bez této žádosti, nebude to však jeho povinností).
Novelizována je rovněž stávající právní úprava uvádění názvu obce, ulic a jiných veřejných
prostranství a budov státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků v jazyce
národnostní menšiny (§ 29 obecního zřízení). Podle platné právní úpravy vzniká obci
povinnost takové označení provést, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k dané
národnosti alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádali zástupci národnostní menšiny
prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny a pokud ten svým usnesením návrh
zastupitelstvu doporučí. To v praxi umožňuje, aby výbor takovou žádost bez dalšího odmítl
a tím znemožnil označení provést (resp. případné vícejazyčné označení pak ponechává na
dobrovolném rozhodnutí obecních orgánů). Nově by proto mělo být možné, aby označení
v jazyce národnostní menšiny bylo povinně zaváděno i v případě, že o takové označení
požádá spolek zastupující zájmy příslušné národnostní menšiny, které ke dni podání žádosti
působí alespoň 5 let na území obce. Tím by měl být zaručen „vztah“ spolku k obci
a zamezeno účelovému vytváření spolků. Současně se povinnost vícejazyčného označení
omezuje na případy, kdy v obci žilo alespoň 10 % občanů obce dané národnostní menšiny
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podle posledních dvou sčítání lidu (dochází tak ke zdůraznění aspektu „trvalého usídlení“
dané národnostní menšiny na území obce).
D. OSTATNÍ ZMĚNY
Kromě shora uvedených tří hlavních okruhů obsahuje návrh též některé dílčí změny převážně
technického charakteru. Je zde zřejmá snaha o odstranění některých problematických
nejasností, které činí v praxi problémy (přičemž nezpochybňujeme potřebnost těchto změn,
resp. komplexní novely zákonů o územních samosprávných celcích). Jedná se o tyto oblasti:
-

kompetence rozhodování o zpeněžení či nabytí majetku formou veřejné dražby či veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku;

-

možnost delegování pravomoci rady obce na jiný orgán obce;

-

přesun pravomoci rozhodovat o uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce
z vyhrazené kompetence rady obce do nevyhrazené;

-

upřesnění pravomoci primátora hlavního města Prahy v tzv. volebním mezidobí (s cílem
především umožnit oddávání v tomto období);

-

výslovné stanovení samostatné působnosti obce, kraje, hlavního města Prahy, jakož i
městských částí a městských obvodů statutárních měst a městských částí hlavního města
Prahy v oblasti ocenění významných životních událostí jejich občanů.

E. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM
POŘÁDKEM
A
JUDIKATUROU
SOUDŮ
ČESKÉ
REPUBLIKY,
S MEZINÁRODNÍMI
SMLOUVAMI
A S PŘEDPISY
EVROPSKÉ
UNIE,
JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI
PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE
Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem a judikaturou soudů
Návrh řešení sporných hranic obcí (nově navrhovaný § 26a obecního zřízení) svěřuje
pravomoc Ministerstvu vnitra ve věci rozhodování o území územní samosprávy, což by
mohlo být samo o sobě chápáno jako problematické (srov. čl. 101 odst. 4 Ústavy české
republiky: „Do činnosti územních samosprávných celků může stát zasahovat, jen vyžaduje-li
to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.“). Z tohoto důvodu je samozřejmě
preferována možnost svobodné dohody dotčených subjektů o sporné hranici, která bude řešit
problematiku dané územní anomálie. Zákonné kompetence ústředního orgánu státní správy
bude využito až poté, co bude zřejmé, že dohody není možné dosáhnout.
Návrh zákona není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
Návrh zákona je v souladu se závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As
17/2010 a usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/08.
Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie
Podle čl. 5 Evropské charty místní samosprávy (vyhlášené sdělením Ministerstva
zahraničních věcí pod č. 181/1999 Sb.) nelze hranice místních správních jednotek měnit bez
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předchozí konzultace s obyvatelstvem dotčených jednotek, provedené pokud možno
referendem, kde zákon referendum umožňuje. V návrhu na řešení sporných hranic obcí (nově
navrhovaný § 26a obecního zřízení) se počítá s konáním místních referend, k jejichž výsledku
bude přihlédnuto.
Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smluvními závazky České republiky.
Návrhu zákona se dotýkají:
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o
opakovaném použití informací veřejného sektoru,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů,
- sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné
moci (97/C 209/03) a
- čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Podrobněji je vztah navrhované právní úpravy k uvedeným dokumentům popsán
ve zvláštní části důvodové zprávy (k bodům 8 až 10, k bodu 13 a k bodu 24).
Základní východiska a obsah předkládaného návrhu zákona nejsou v rozporu s právem
Evropské unie.
F. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOSAH NAVRHOVANÉ
PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ
DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA
OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A
NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dopady na státní rozpočet
Navrhovaná právní úprava si nevyžádá navýšení příspěvku na výkon státní správy pro krajské
a obecní úřady v souvislosti s řešením anomálií v území. Podle údajů Českého
zeměměřického a katastrálního úřadu je v území celkem 30 případů územních anomálií, které
bude třeba řešit postupem podle navrhovaného § 26a obecního zřízení. Na jedno správní
řízení vedené Ministerstvem vnitra podle navrhovaného § 26a obecního zřízení lze odhadem
počítat s vyčleněním jednoho pracovníka na úhrnnou dobu 1 měsíce. Jelikož lze předpokládat
nanejvýše cca 30 správních řízení, bude třeba počítat s dočasným navýšením počtu
zaměstnanců Ministerstva vnitra pro řešení těchto správních řízení. Pro dva zaměstnance na
dobu jednoho roku v 13. platové třídě s délkou praxe nad 12 let, 5.000 Kč osobního
ohodnocení a při navýšení o 35 % povinných odvodů činí tento náklad celkem (zaokrouhleně)
1 120 000 Kč. Náklady na administrativu nejsou započítány. Navýšení počtu zaměstnanců
bude učiněno z personální rezervy Ministerstva vnitra.
Změny vyplývající z implementace novel uvedených zákonů budou zabezpečeny v rámci
schváleného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly
Ministerstva vnitra.
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Pokud jde o náklady obcí spojené s případným doplněním nových dvojjazyčných tabulek
s názvy, lze uvést, že podmínka 10 % občanů obce hlásících se k národnostní menšině zůstala
zachována, dále podmínka, že oněch 10 % občanů se musí k národnostní menšině přihlásit při
posledním sčítání lidu, byla rozšířena na dvě poslední sčítání lidu, přičemž namísto pouze
možnosti žádosti prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny přibyl ještě jako další
subjekt, který může podat žádost, spolek, který podle stanov zastupuje zájmy příslušné
národnostní menšiny a který působí na území obce alespoň 5 let. Podmínka působení spolku
alespoň 5 let na území obce do jisté míry kompenzuje širší možnost podat předmětnou žádost.
Ministerstvo vnitra proto obecně nepředpokládá zvýšený počet žádostí o dvojjazyčné značení,
neboť podmínky podání žádosti zůstávají velmi podobné, přičemž nejsou známy případy, kde
by o dvojjazyčné značení bylo již usilováno, ale neúspěšně.
Ostatní navrhované změny žádné navýšení prostředků nevyžadují.
Návrh nebude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty.
Dopady na národnostní menšiny
Návrh obsahuje změny týkající se zřizování výborů pro národnostní menšiny a uvádění názvu
obce, ulic a jiných veřejných prostranství a budov státních orgánů a orgánů územních
samosprávných celků v jazyce národnostní menšiny. Blíže k dopadům na národnostní
menšiny viz část C. obecné části důvodové zprávy.
Návrh nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky, jiné sociální dopady a
dopady na životní prostředí.
G. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE
Navrhovaná právní úprava zachovává princip rovnosti mužů a žen.
H. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO
K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŘEŠENÍ

VE

VZTAHU

Navrhovaná právní úprava se dotýká ochrany soukromí a osobních údajů. Výslovně se
zakotvuje působnost obce, kraje, hlavního města Prahy, jakož i městských částí a městských
obvodů statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy ocenit významné životní
události jejich občanů (narození dítěte – „vítání občánků“, blahopřání k významnému výročí
narození, blahopřání k významnému výročí svatby, případně vzniku registrovaného
partnerství, apod.). Za tímto účelem budou moci obec, kraj, hlavní město Praha, jakož i
městské části a městské obvody statutárních měst a městské části hlavního města využívat
údaje ze základního registru obyvatel nebo z informačního systému evidence obyvatel.
Ustanovení upravující využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel jsou
v případě obcí (městských částí nebo městských obvodů) a hlavního města Prahy (městských
částí hlavního města Prahy) doplněna o možnost čerpat údaje potřebné k ocenění výročí
svatby, případně vzniku registrovaného partnerství. Rozsah využívaných údajů plně odpovídá
účelu, pro který mají být údaje využívány.
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I. ZPRÁVA Z HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK (CIA)
Ve věci řešení sporných hranic obcí (nově navrhovaný § 26a obecního zřízení) bude
rozhodováno ve standardním správním řízení s účastenstvím dotčených obcí a standardní
možností dokazování. Výjimkou oproti běžnému správnímu procesu je vyloučení
přezkumného řízení a obnovy řízení. Toto opatření je však v zájmu právní jistoty přijato i
v jiných případech územních změn územní samosprávy. Soudní ochrana zájmů není dotčena.
V této oblasti je prakticky vyloučen jakýkoli korupční dopad.
Druhou oblastí regulovanou návrhem je úprava podmínek pro zřizování výborů pro
národnostní menšiny a pro označování ulic v jazyce národnostní menšiny. Ani zde nelze
očekávat jakékoli potencionální korupční dopady.
Třetí regulovanou oblastí jsou úpravy v oblasti nakládání s obecním majetkem.
Ve vztahu k povinnosti zveřejňovat záměr vychází návrh z dosavadního rozsahu této
povinnosti, který neomezuje; naopak dochází k rozšíření tím, že povinnost zveřejnit záměr je
nově vztažena též na věcné právo stavby. Jde o jednoznačně protikorupční opatření, neboť
právo stavby je z hlediska zásahu do postavení obce jako vlastníka srovnatelné s převodem
vlastnického práva. Povinné zveřejnění záměru u práva stavby tedy posílí transparentnost
dispozice a povede k omezení potencionálního korupčního působení. Povinnost zveřejnit
záměr není rozšířena na služebnosti (zejména věcná břemena); v tomto případě je
navrhovatelem zvoleno zachování stávajícího stavu, který povinnost zveřejnit záměr
nestanoví, a to s cílem zachovat operativnost zřizování věcných břemen (v praxi se jedná
nejčastěji o břemena inženýrských sítí, u nichž by zveřejnění záměru, resp. s ním spojená
soutěž o nejvhodnější nabídku, neměla smysl).
Jednoznačně protikorupčním opatřením je výslovné stanovení sankce absolutní neplatnosti
právního jednání pro neodůvodnění odchylky od obvyklé ceny. Tento negativní následek by
měl obce vést k adekvátnímu plnění této povinnosti, resp. dispozicím za jinou než obvyklou
cenu jen ze zcela legitimních důvodů.
Zákon dále upravuje rozdělení pravomocí rozhodovat o právních jednáních. Především
odstraňuje dosud panující právní nejistotu v tom, zda zastupitelstvo obce rozhoduje o
dispozicích jen s hmotnými nemovitými věcmi nebo i s věcmi nehmotnými. Návrh zachovává
právní stav před 1. lednem 2014 (před účinností nového občanského zákoníku) a
zastupitelstvu svěřuje rozhodování o nabytí či převodu hmotných nemovitých věcí.
Z nehmotných nemovitých věcí tak činí jen v případě práva stavby. Jednoznačně
protikorupční opatření představuje vyloučení vyhrazené pravomoci rady ve vztahu k nájmům
a výpůjčkám [§ 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích]. Tím, že je toto rozhodování
„převedeno“ do pravomoci nevyhrazené, je zastupitelstvu obce umožněno, aby si ve vztahu
k zásadním dispozicím rozhodování vyhradilo (což až dosud nebylo možné).
Pokud se týká oprávnění rady obce svěřit rozhodování v tzv. nevyhrazených pravomocech
starostovi nebo obecnímu úřadu (novelizovaný § 102 odst. 3 zákona o obcích), tak případným
svěřením těchto pravomocí jinému orgánu obce (než radě), lze snáze určit konkrétní osobu
zodpovědnou za dané rozhodnutí, čímž se korupční riziko spíše snižuje.
V ostatních bodech návrhu zákona není korupční riziko identifikováno.
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K ČÁSTI PRVNÍ
K bodu 1 (§ 26 obecního zřízení)
Do výčtu orgánů, jimž obec oznamuje uzavření dohody o změně hranic obcí, při níž
nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce, se zařazuje též Český
úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Podle § 43 zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů, identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní
územní prvky a lokalizační údaje o území obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je ČÚZK.
Informace o uzavření dohody je pro ČÚZK důležitá z důvodu minimalizace časové prodlevy
provedení zápisu dotčených údajů.
K bodu 2 (§ 26a obecního zřízení)
Nové ustanovení § 26a předpokládá „dvoufázové“ řešení územních anomálií. V první fázi
Ministerstvo vnitra vyzve dotčené obce k uzavření dohody o změně hranic obcí (§ 26
obecního zřízení). Lhůta je stanovena zákonem a je jednoletá. Pokud v ní nedojde
k odstranění „územního nesouladu“, bude zahájeno správní řízení. Na základě pravomocného
rozhodnutí Ministerstva vnitra, které bude vydáváno s přihlédnutím k lokálním podmínkám
(srov. § 26a odst. 3), bude možné provést zápis změny údajů v příslušných registrech a
rejstřících. Podrobné odůvodnění je obsaženo v obecné části důvodové zprávy, v části A.
U pravomocných rozhodnutí se vylučuje přezkumné řízení i obnova správního řízení. V této
části vychází návrh z obdobné právní úpravy obsažené v § 22 odst. 8 zákona o obcích
v souvislosti s oddělováním části obce. Důvodem pro vyloučení mimořádných opravných
prostředků podle správního řádu je (s ohledem na povahu právních vztahů, do nichž je
rozhodnutím zasahováno) zájem na zachování právní jistoty. Není vyloučen soudní přezkum
správního rozhodnutí.
Řešení územních anomálií se netýká městských obvodů a městských částí územně členěných
statutárních měst ani městských částí hlavního města Prahy.
K bodu 3 (§ 28 odst. 2 obecního zřízení)
Provedená změna na základě zkušeností z praxe odstraňuje nadbytečnou duplicitní povinnost
obce podle § 28 odst. 2 zákona o obcích oznamovat též Českému úřadu zeměměřickému a
katastrálnímu názvy nových částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik části obce. Obec
nově oznámí názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů nebo zánik částí obce
Ministerstvu vnitra, které zkontroluje zákonnost usnesení zastupitelstva obce. Zápis do
RÚIAN Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním následně proběhne na základě sdělení
Ministerstva vnitra.
K bodům 4 a 5 (§ 29 obecního zřízení)
Navržená změna modifikuje na základě praktických zkušeností podmínky pro označování
obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství a pro označení budov státních orgánů
a územních samosprávných celků v jazyce národnostní menšiny. Až dosud platí, že obci
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vzniká povinnost uvádět názvy v jazyce národnostní menšiny pouze tehdy, jestliže tak
doporučí výbor pro národnostní menšiny na základě žádosti zástupců příslušné národnostní
menšiny. Nově bude taková povinnost obci vznikat i tehdy, jestliže o to písemně požádá
spolek, který zastupuje zájmy příslušné národnostní menšiny a který ke dni podání žádosti
působí na území obce alespoň 5 let. V obou případech samozřejmě zůstává zachována
základní podmínka, aby se k dané národnosti hlásilo alespoň 10 % občanů obce. Tato
podmínka však musí být nově splněna po dvě předchozí sčítání lidu.
Jako doposud ve vztahu k doporučení výboru pro národnostní menšiny bude
i ve vztahu k žádosti spolku platit, že za splnění všech dalších podmínek plynoucích z § 29
odst. 2 obecního zřízení je obec povinna názvy v jazyce národnostní menšiny uvádět
[o uvádění názvů v jazyce národnostní menšiny tedy není rozhodováno zastupitelstvem dle
§ 84 odst. 2 písm. r) obecního zřízení, neboť se nejedná o rozhodnutí o názvu, ale pouze
o uvedení již existujícího názvu v jazyce národnostní menšiny]. Pokud obec požadavku
výboru nevyhoví, může se výbor obrátit s podnětem ke kontrole výkonu samostatné
působnosti na Ministerstvo vnitra podle obecního zřízení.
Spolek, který podává žádost, musí splnit dvě podmínky: musí zastupovat zájmy národnostní
menšiny a musí působit alespoň 5 let na území obce. První požadavek lze mít za splněný
tehdy, jestliže spolek dle svých stanov zastupuje zájmy té národnostní menšiny, v jejímž
jazyce mají být názvy uváděny, tedy v jazyce národnostní menšiny, která tvoří podle
posledních dvou sčítání lidu v obci alespoň 10 % občanů obce. Stanovy mohou upravit přímo,
že daný spolek zastupuje zájmy dané národnostní menšiny, mohou tak však stanovit i obecně,
bude-li se jednat o spolek zabývající se obecně problematikou národnostních menšin.
V takovém případě však bude nutné, aby se spolek ve své činnosti fakticky a prokazatelně
zabýval příslušnou národnostní menšinou. Je zároveň nutné, aby spolek zastupoval zájmy
národnostní menšiny po celou zákonem stanovenou dobu (5 let) požadovaného působení
v obci. Druhá podmínka, tedy působení na území obce alespoň 5 let, musí být splněna
kontinuálně před podáním žádosti (samozřejmě lze započítat i dobu před účinností této
novely). Nebude však nutné, aby spolek měl na území obce své sídlo, postačí, pokud zde má
např. svou pobočku či pokud na území obce fakticky vykonává určitou činnost. „Působení“ na
území obce se přitom musí týkat národnostních menšin (nebude tedy možné považovat
uvedenou podmínku za splněnou, pokud spolek sice na území obce vykonává činnost více než
5 let, avšak problematice národnostních menšin se věnuje pouze krátkou dobu). Toto
působení musí být skutečné, nikoli pouze formální; spolek bude muset prokázat, že na území
obce skutečně vyvíjí konkrétní aktivity podporující národnostní menšiny. To zároveň
znamená, že i první požadavek, tedy zastupování zájmů národnostní menšiny, musí být splněn
po celou zákonem stanovenou dobu (tím bude bráněno situacím účelového měnění stanov
spolku).
Písemnou žádost bude jménem spolku podávat ten, kdo je oprávněn za něj jednat navenek.
Protože není podáním podle správního řádu, nebude žádost vyřizována ve správním řízení ani
postupem podle části čtvrté správního řádu. Jakmile obec žádost obdrží, posoudí, zda jsou
splněny zákonné podmínky (takové posuzování by měla primárně činit rada obce dle § 102
odst. 3 obecního zřízení). Pokud podmínky pro uvádění názvů v jazyce národnostní menšiny
jsou splněny, je povinností obce toto označování zajistit. Pokud nikoli, bude spolku sděleno,
že podmínky splněny nejsou. O tom by mělo být příslušným obecním orgánem přijato
usnesení.
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Provedení této změny si vyžádaly praktické zkušenosti Rady vlády pro národnostní menšiny,
neboť, dle jejích poznatků (viz Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za
rok 2008, schválená usnesením ze dne 29. června 2009, č. 845), výbory pro národnostní
menšiny ne vždy žádostem zástupců příslušné národnostní menšiny vyhověly, aniž by pro své
odmítavé stanovisko měly legitimní důvody. Právě na tyto situace má novela reagovat tím, že
zavádí možnost podání žádosti přímo spolkem. Podmínky jsou přitom nastaveny tak, aby
žádost zástupců národnostní menšiny, podaná prostřednictvím výboru pro národnostní
menšiny, i nadále představovala hlavní způsob pro prosazení vícejazyčných názvů a podání
„kvalifikované“ žádosti spolkem bylo pouze výjimečným řešením v případech, kdy výbor
svou úlohu zastupovat zájmy národnostní menšiny neplní. Požadavek, aby spolek zastupoval
zájmy národnostní menšiny (po celou zákonnou pětiletou dobu svého působení v obci) a
zároveň, aby po tuto dobu působil na území obce, by měl zamezit zakládání spolků ad hoc
pouze za účelem prosazení vícejazyčných názvů. Obě uvedené podmínky by tedy měly
zajistit, že vícejazyčné názvy bude prosazovat spolek v obci etablovaný.
Návrh je rovněž doplněn o nové omezení povinnosti označovat ulice v jazyce národnostní
menšiny pouze tam, kde se k národnostní menšině hlásilo alespoň 10 % občanů v posledních
dvou sčítáních lidu. Tím se zdůrazňuje, že nárok na označování ulic v jazyce národnostní
menšiny by měl náležet té menšině, která je v dané obci (na daném území) usazena
dlouhodoběji. Tato podmínka musí být splněna jak v případě žádosti spolku zastupujícího
zájmy národnostní menšiny, tak v případě žádosti (iniciativy) výboru pro národnostní
menšiny.
K bodu 6 (§ 31 odst. 4 obecního zřízení)
V souladu s potřebami a požadavky praxe se nově zakotvuje možnost označovat pro
usnadnění územní orientace číslem orientačním i budovy s číslem evidenčním. Stávající znění
tohoto ustanovení vylučuje možnost označit budovu s číslem evidenčním zároveň číslem
orientačním, což není pro praxi žádoucí (např. tato situace komplikuje územní orientaci
složkám integrovaného záchranného systému). Praxe rovněž přináší i absurdní případy, kdy
po změně způsobu užívání stavby k trvalému bydlení na stavbu k rodinné rekreaci (rekreační
chalupa) není možné označit budovu číslem orientačním, třebaže budova stojí i nadále na
stejném místě, tedy v ulici či na jiném veřejném prostranství.
K bodu 7 (§ 36a obecního zřízení)
Výslovně se zakotvuje působnost obce ocenit významné životní události svých občanů
(narození dítěte – „vítání občánků“, blahopřání k významnému výročí narození, blahopřání
k významnému výročí svatby, případně vzniku registrovaného partnerství, apod.). Za tímto
účelem bude moci obec využívat údaje ze základního registru obyvatel nebo z informačního
systému evidence obyvatel (viz § 149a zákona o obcích). V této souvislosti je ust. § 149a
odst. 2 zákona o obcích, upravující využívání údajů z informačního systému evidence
obyvatel, doplněno o možnost čerpat údaje potřebné k ocenění výročí svatby, případně vzniku
registrovaného partnerství.
Působnost obce ocenit významné životní události svých občanů spadá do tzv. nevyhrazené
pravomoci rady obce (viz § 102 odst. 3 zákona o obcích). Pokud si tuto pravomoc nevyhradí
zastupitelstvo obce, může ji rada obce svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu.
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Způsob ocenění významné životní události občana bude závislý na povaze významné životní
události (např. pozvání na „vítání občánků“, zaslání gratulace starosty obce k výročí narození
či k výročí svatby). Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze
ocenění ve vztahu k tomuto občanovi; není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této
souvislosti údaje týkající se jeho osoby. Zveřejnění osobních údajů občana by bylo v rozporu
s principem ochrany osobních údajů. Osobní údaje lze využít ke splnění účelu vždy jen
v takové míře, která je nezbytná a která do práva na ochranu osobních údajů zasahuje co
nejméně. K tomu srov. též § 5 odst. 3 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by tedy obec
například chtěla gratulaci k výročí narozenin uveřejnit v místních novinách či v místním
rozhlase, byl by k tomu nutný souhlas občana, jehož se gratulace týká.
K bodům 8 až 10 (§ 39 odst. 1 obecního zřízení)
V souvislosti s novým pojetím nájmů a výpůjček v novém občanském zákoníku,
resp. v souvislosti s vyčleněním speciálních smluvních závazků pacht a výprosa, se
v ustanovení § 39 odst. 1 obecního zřízení výslovně doplňuje povinnost zveřejňovat záměr
i v případě pachtů a výpros nemovitého majetku obce. Jelikož podle občanského zákoníku
z roku 1964 byly pachty i výprosy součástí nájmů a výpůjček, nedochází tímto doplněním
k faktickému rozšíření povinnosti zveřejňovat záměr oproti právnímu stavu před 1. lednem
2014.
Ustanovení § 39 odst. 1 obecního zřízení se dále doplňuje tak, že se zveřejňovací povinnost
vztahuje výslovně pouze na hmotné nemovité věci. Nový občanský zákoník v § 498 odst. 1
jako nemovité věci chápe i věcná práva ke hmotným nemovitým věcem, tedy např. věcné
břemeno vážící se k pozemku apod. V aplikační praxi přitom vznikaly po 1. lednu 2014
interpretační nejasnosti, do jaké míry je třeba zveřejňovat záměr při zřizování služebností či
při vzniku jiných věcných práv majících povahu nemovitých věcí. K zabránění těchto
nejasností se výslovně stanoví, že povinnost zveřejňovat záměr se týká pouze hmotných
nemovitých věcí (tak, jak tomu bylo i před 1. lednem 2014, neboť občanský zákoník z roku
1964 chápal nemovité věci jen jako věci hmotné). Z nehmotných nemovitých věcí se
povinnost zveřejňovat záměr výslovně rozšiřuje též na právo stavby jako specifické věcné
právo ve smyslu § 1240 občanského zákoníku, a to i na případy smluvního zřízení práva
stavby k tíži obecního pozemku, které se svou závažností blíží prodeji obecního pozemku, a je
proto účelné zveřejňovat záměr i v tomto případě.
V § 39 odst. 1 obecního zřízení je dále z důvodu srozumitelnosti právní úpravy aktualizován
odkaz na nový katastrální zákon a v § 39 odst. 3 obecního zřízení jsou v souladu s výše
uvedeným doplněny výjimky z povinnosti zveřejnit záměr též pro případy krátkodobých
pachtů (nikoli též výprosy, jejímž pojmovým znakem je, že není ujednána doba bezplatného
užívání věci; srov. § 2189 občanského zákoníku) a dále pro případy pachtů a výpros ve
prospěch právnických osob zřizovaných obcemi.
Východiskem při určování právních jednání, o která je rozšiřována povinnost zveřejnit záměr,
byl požadavek územních samosprávných celků, resp. jejich sdružení (akceptovaný
Ministerstvem vnitra jako zpracovatelem návrhu), podle něhož nemá dojít k obsahovému
rozšíření povinností samospráv při nakládání s majetkem oproti právnímu stavu před 1.
lednem 2014. Jedinou výjimkou je právo stavby jakožto specifická nehmotná nemovitá věc,
která se svou závažností vymyká ostatním nehmotným nemovitým věcem, a u nichž je proto
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takové rozšíření zcela legitimní. Zejména nedochází k rozšíření povinnosti zveřejňovat záměr
na služebnosti (věcná břemena), neboť jejich zřizování nepodléhalo povinnosti zveřejnění ani
před 1. lednem 2014. Případné rozšíření povinnosti zveřejňovat záměr i na služebnosti (věcná
břemena) by znamenalo zbytečné zatížení samospráv, když početně nejvíce jsou břemena
zřizována pro vedení inženýrských sítí, kde je zveřejnění (s cílem získat „protinabídky“) zcela
zbytečné.
Návrh nemodifikuje dobu zveřejnění záměru (15 dní). V této souvislosti je však nutné
připomenout i sdělení Komise ES o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb
orgány veřejné moci, publikované v Úředním věstníku Evropských společenství dne
19. července 1997, pod č. 97/C 209/03, které se vztahuje k problematice veřejné podpory a
které mj. obecně předpokládá, že při zveřejnění „nabídky“ na dobu nejméně dvou měsíců
(v rámci nepodmíněného nabídkového řízení) by realizovaná dispozice neměla být v rozporu
s unijními podmínkami veřejné podpory. Sdělení je předpisem Evropské unie, který je
závazný předně pro Evropskou komisi. Sdělení nicméně vyvolává i dopady ve členských
státech, byť je tento dopad zprostředkovaný. Sdělení totiž dává pokyny pro to, jakým
způsobem bude Komise postupovat při posuzování, zda postup v členských státech nezpůsobí
rozpor s unijními pravidly pro udělování veřejných podpor. Dodržování pravidel Sdělení by
mělo případný rozpor eliminovat. V případě, že v praxi nebudou pravidla uvedená ve Sdělení
ze strany obce respektována, nastoupil by obecný režim pro udělování veřejných podpor dle
čl. 108 SFEU a navazujících přímo použitelných nařízení EU, který předpokládá notifikaci
veřejné podpory (převodu majetku) Komisi, a to předem (s tím, že Komise posoudí, zda je
taková transakce možná).
K bodu 11 (§ 39 odst. 2 obecního zřízení)
S ohledem na doplnění § 41 odst. 3 obecního zřízení, podle něhož je neodůvodnění odchylky
od obvyklé ceny důvodem neplatnosti právního jednání, se i v ustanovení § 39 odst. 2
obecního zřízení (obdobně, jako je tomu v ostatních případech neplatnosti právního jednání
pro porušení zákona o obcích) doplňuje výslovné ustanovení o neplatnosti právního jednání
pro neodůvodnění odchylky od obvyklé ceny. Dále se výslovně stanoví, že odchylku není
třeba odůvodňovat v případě získání vyšší ceny než je cena obvyklá (z povahy věci je tato
výhodnost již sama o sobě legitimní pro odchylku, aniž by bylo nutné ji výslovně deklarovat).
Zákon záměrně neupravuje způsob odůvodnění odchylky; i nadále proto platí, že zdůvodnění
může být součástí přijatého usnesení, ale může stejně tak být zaznamenáno v zápise ze
zasedání či schůze příslušného orgánu či jako součást podkladových materiálů. Podstatné je,
aby se zastupitelé o tom, že rozhodují o ceně nižší než obvyklé a o důvodu pro tuto odchylku,
prokazatelně dozvěděli ještě před přijetím rozhodnutí (tj. aby toto rozhodnutí přijímali
s vědomím odchylky a se znalostí relevantního důvodu pro ni).
K bodu 12 (§ 39 odst. 3 obecního zřízení)
V souvislosti se změnami uvedenými v § 39 odst. 1 obecního zřízení se upravují i výjimky
z povinnosti zveřejňovat záměr, stanovené v § 39 odst. 3 obecního zřízení. Současně se
doplňuje výjimka pro zveřejňování záměru prodeje, pronájmu, pachtu či výprosy právnické
osobě založené obcí nebo právnické osobě, kterou obec ovládá (ve smyslu příslušných
soukromoprávních norem). Tato výjimka se až dosud vztahovala pouze na právnické osoby
zřízené obcí a vznikal tím neodůvodněný rozdíl vůči prakticky obdobně postaveným
právnickým osobám, které byly obcí založeny (např. pronájem nemovitého majetku
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příspěvkové organizaci zajišťující technické služby v obci záměru nepodléhal, zatímco
pronájem stejného nemovitého majetku obecní obchodní společnosti se stejným předmětem
činnosti, povinnosti zveřejnit záměr podléhal).
K bodu 13 (§ 40 obecního zřízení)
Časté podněty se týkají nerovného postavení obce jako účastníka dražby. Má-li totiž obec
v úmyslu zúčastnit se dražby, musí nejen o své účasti, ale i o maximální částce, do které je
zástupce obce oprávněn licitovat, rozhodnout zastupitelstvo na jednání, které je veřejné (ve
vztahu k nabytí nemovitého majetku), případně rada obce (ve vztahu k nabytí jiného majetku),
jejíž jednání je sice podle obecního zřízení neveřejné, usnesení na něm přijatá však jsou
přístupná občanům obce (a dalším osobám) podle obecního zřízení a každému podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Znalost hranice pro licitaci tak staví
obec do nerovného postavení vůči ostatním účastníkům dražby.
Zákon je tedy doplněn o ochranu usnesení, jímž zastupitelstvo nebo rada obce rozhodly o
nabytí věci v dražbě tím, že toto usnesení je až do ukončení dražby vyloučeno z nahlížení
podle zákona o obcích či ze zpřístupnění podle jiného právního předpisu (na základě žádosti
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
Jelikož obdobné problémy vznikají i v souvislosti s jinými způsoby nabytí věcí ve „veřejných
soutěžích“, vztahuje se toto ustanovení i na věci ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku
nebo při nabytí věci jiným obdobným způsobem.
Doplnění speciální výluky z poskytování informací není v rozporu s unijním právem. Oblast
přístupu k informacím veřejného sektoru je předmětem regulace Směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru,
ve znění Směrnice č. 2013/37/EU. Ta v čl. 1 odst. 2 písm. c) umožňuje, aby členské státy
ve svých právních předpisech určité informace vyloučily z poskytování z důvodu ochrany
obchodní důvěrnosti (např. obchodního, profesního nebo firemního tajemství). Nově
doplňovaná výjimka je pod zmíněné ustanovení Směrnice plně podřaditelná.
K bodu 14 (§ 41 odst. 3 obecního zřízení)
Ustanovení § 41 odst. 3 obecního zřízení uvádí výčet porušení povinností stanovených
obecním zřízením při majetkoprávních jednáních, která mají za následek absolutní neplatnost
tohoto právního jednání. V tomto výčtu však není uvedeno porušení § 39 odst. 2 obecního
zřízení, tedy naplnění povinnosti odůvodnit případnou odchylku od obvyklé ceny
při úplatném převodu obecního majetku, ačkoli judikatura i zde dovodila neplatnost právního
jednání (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. listopadu 2010, sp. zn. 28 Cdo 3950/2010).
Tím, že ve výčtu důvodů absolutní neplatnosti právního jednání pro porušení obecního zřízení
není § 39 odst. 2 uveden, stalo se od 1. ledna 2014 porušení tohoto pravidla důvodem relativní
neplatnosti ve smyslu § 586 občanského zákoníku (platí totiž, že stanoví-li obecní zřízení
výslovně množinu případů, v nichž je při porušení povinnosti dán důvod absolutní
neplatnosti, nutně a contrario platí, že při porušení jiných povinností stanovených obecním
zřízením se o absolutní neplatnost jednat nemůže).
Podle § 586 odst. 1 občanského zákoníku může neplatnost právního jednání, která je
stanovena na ochranu zájmu určité osoby, namítat jen tato osoba, avšak podle § 579 odst. 1
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občanského zákoníku platí, že způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo
neplatnost namítat. Jelikož pravidlo uvedené v § 39 odst. 2 obecního zřízení je stanoveno
na ochranu obce (její majetkové podstaty), mohla by námitku neplatnosti smlouvy
pro porušení tohoto ustanovení namítat jen obec. Protože však obec tuto neplatnost sama
vyvolala (neodůvodněním odchylky), je uplatnění této námitky vyloučeno (§ 579 odst. 1
občanského zákoníku). Reálně se tedy této relativní neplatnosti nemůže nikdo dovolat.
Protože ustanovení § 39 odst. 2 obecního zřízení má chránit obecní majetek před
nevýhodnými dispozicemi dokonce i proti obecním orgánům, navrhuje se výslovně stanovit,
že porušení § 39 odst. 2 obecního zřízení bude důvodem absolutní neplatnosti právního
jednání.
K bodu 15 [§ 85 písm. a) obecního zřízení]
V souvislosti s novým pojetím nemovité věci podle nového občanského zákoníku
(srov. důvodovou zprávu ke změně § 39 obecního zřízení) se výslovně navrhuje stanovit, že
zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí ve
smyslu § 496 odst. 1 a § 498 občanského zákoníku (tak, jak tomu bylo před 1. lednem 2014).
Taková právní úprava je nutná zejména v souvislosti s věcnými břemeny např. v podobě
služebnosti inženýrských sítí. Jedná se o věcné právo k pozemku, které má povahu nemovité
věci, a v praxi je sporné, zda rozhodnutí o zřízení např. této služebnosti od 1. ledna 2014
nenáleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Jelikož tyto úkony byly před 1. lednem
2014 v nevyhrazené pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 obecního zřízení, měl by být
tento stav navrženou změnou § 85 písm. a) obecního zřízení zachován i do budoucna.
Výjimkou z vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce v případě nemovitého majetku budou
inženýrské sítě (návrh vychází z předpokladu, že mají povahu samostatné nemovité věci ve
smyslu § 498 odst. 1 a § 509 občanského zákoníku) a pozemní komunikace. V případě
pozemních komunikací bude vždy nutné rozlišovat, zda půjde o samostatné nemovité věci
(např. stavby místních komunikací), nebo zda samostatnou povahu mít nebudou a půjde
„toliko“ o zpracování povrchu pozemku (návrh vychází z toho, že pozemní komunikace
mohou mít povahu samostatné nemovité věci, jak dovozuje Ministerstvo dopravy z § 498
odst. 1 občanského zákoníku ve spojení se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích).
Podle současného právního stavu platí, že k nabytí inženýrské sítě či pozemní komunikace
typicky výstavbou, má-li povahu samostatné nemovité věci, je nutný podle § 85 písm. a)
zákona o obcích souhlas zastupitelstva obce (nabytí nemovité věci), naopak nebude-li mít
povahu samostatné nemovité věci (půjde o zpracování povrchu), postačí rozhodnutí rady obce
podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (nejde o nabytí nemovité věci, ale o úpravu pozemku).
Navržená změna počítá s tím, že i v případě nabytí inženýrské sítě či pozemní komunikace
jako samostatné nemovité věci by do budoucna postačovalo rozhodnutí rady obce podle § 102
odst. 3 zákona o obcích. Cílem této úpravy je usnadnit rozhodovací proces při výstavbě
pozemních komunikací či inženýrských sítí na obecních pozemcích, tedy při nabývání těchto
nemovitých věcí do vlastnictví obce.
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K bodu 16 [§ 85 písm. m) a n) obecního zřízení]
§ 85 písm. m) obecního zřízení
Do pravomoci zastupitelstva se výslovně svěřuje rozhodování o nabytí práva stavby obcí a
rozhodování o převodu práva stavby obcí (právo stavby lze podle § 1252 odst. 1 občanského
zákoníku zcizit). Dále se do pravomoci zastupitelstva obce svěřuje rovněž rozhodování
o smluvním zřízení práva stavby k tíži obecního pozemku.
§ 85 písm. n) obecního zřízení
Podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, může být
dražebníkem, jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, i územní
samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy. Veřejnou dražbou se podle tohoto
zákona rozumí veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva
k předmětu dražby. K přechodu vlastnictví dochází též u dražeb prováděných podle zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Města a obce určují způsob zpeněžení svého majetku podle pravidel stanovených obecním
zřízením. Pokud se rozhodnou zpeněžit majetek veřejnou dražbou, postupují podle zákona
o veřejných dražbách. S rostoucím počtem dražeb majetku územních samospráv se objevují
stále častěji nejasnosti při výkladu § 85 písm. a) obecního zřízení ve vztahu ke zpeněžování
nemovitého majetku obcí v dražbách. Podle stávajícího znění tohoto ustanovení zastupitelstvo
rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku
obce. U převodu majetku dochází k nabytí vlastnictví na základě právního jednání (např.
kupní smlouvou). Při veřejné dražbě nebo dražbě podle občanského soudního řádu však
dochází k přechodu vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na základě právní
skutečnosti - udělení příklepu (licitátorem). Navržená právní úprava proto jednoznačně
svěřuje zastupitelstvu obce oprávnění rozhodovat o nabytí a zpeněžení hmotných nemovitých
věcí ve veřejné dražbě (v případě nabytí či zpeněžení jiného než nemovitého majetku ve
veřejné dražbě náleží rozhodnutí o účasti obce do nevyhrazené pravomoci rady obce podle §
102 odst. 3 obecního zřízení a právní úprava v tomto smyslu nevyžaduje změnu).
Další časté podněty a dotazy se týkají nerovného postavení obce jako účastníka dražby. Má-li
totiž obec v úmyslu zúčastnit se veřejné dražby, musí nejen o své účasti, ale i o maximální
částce, do které je zástupce obce oprávněn licitovat, rozhodnout zastupitelstvo na jednání,
které je veřejné (ve vztahu k nabytí nemovitého majetku), případně rada obce (ve vztahu
k nabytí jiného majetku), jejíž jednání je sice podle obecního zřízení neveřejné, usnesení
na něm přijatá však jsou přístupná občanům obce (a dalším osobám) podle obecního zřízení
a každému podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Znalost
hranice pro licitaci tak staví obec do nerovného postavení vůči ostatním účastníkům dražby.
Proto je navrhována jednoznačná úprava v tom smyslu, aby mohlo zastupitelstvo svoji
pravomoc rozhodovat o nabytí majetku ve veřejné dražbě, tedy včetně stanovení maximální
částky svěřit radě, jejíž zasedání veřejné není (a do doby uskutečnění dražby lze legitimně
odmítnout i zpřístupnění jí přijatého usnesení o účasti obce v dražbě), případně starostovi
obce. Zastupitelstvo může svěřit rozhodovací oprávnění i zčásti, tj. může rozhodnout o účasti
obce v dražbě a svěřit radě obce nebo starostovi rozhodnutí o maximální částce, do které bude
zástupce obce oprávněn licitovat.
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Navržená změna § 85 obecního zřízení tak má především odstranit právní nejistotu všech
osob dotčených nejen veřejnou dražbou z případné žaloby na neplatnost dražby, ale i dražbou
prováděnou podle občanského soudního řádu. Současně dochází k odstranění znevýhodnění
obce jako účastníka dražby tím, že zasedání zastupitelstva musí být vždy veřejné.
K bodům 17 až 21 [§ 102 odst. 2 písm. m) a § 102 odst. 3 a 4 obecního zřízení]
Navrhuje se převedení pravomoci rady obce rozhodovat o nájemních smlouvách a smlouvách
o výpůjčce z vyhrazené pravomoci do pravomoci nevyhrazené. Příslušnost rady tedy bude
zachována, umožní však zastupitelstvu obce, aby na sebe vztáhlo rozhodování v případech
závažnějších nájmů či pachtů (srov. § 102 odst. 3 a § 84 odst. 4 obecního zřízení).
Obecní zřízení je doplněno o výslovnou deklaraci oprávnění rady obce svěřit rozhodování
v tzv. nevyhrazených pravomocech starostovi nebo obecnímu úřadu. Z platného znění zákona
je tato možnost sice dovozována, výslovně však uvedena není a v souvislosti s judikaturou
Nejvyššího soudu ve vztahu k zákonu o hlavním městě Praze vyvstávají pochybnosti, zda
svěření podle obecního zřízení by nebylo soudem rovněž vyhodnoceno jako nepřípustné
(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2009, sp. zn. 26 Cdo 3513/2009).
Současně se v souvislosti se změnou § 102 odst. 2 písm. m) obecního zřízení upravuje
oprávnění rady obce svěřit obecnímu úřadu nebo starostovi rozhodování v záležitostech
uvedených v § 102 odst. 2 obecního zřízení. Současně se dává možnost svěřit rozhodování též
obecní policii.
Vypuštění věty druhé v odstavci 3 - tedy vypuštění konstatování, že rada obce nemůže svěřit
starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou
záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m) – spolu s úpravou písmene k) v odstavci 2 je
pouhou legislativně-technickou úpravou, která formálně upravuje daná ustanovení tak, aby
odstranila možné interpretační nejasnosti. Věcně se na právní úpravě nic nemění, i nadále
platí, že rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech
podle odstavce 2, s výjimkou věcí, u nichž je přímo v odstavci 2 uvedeno, že danou působnost
rada obce svěřit jinému orgánu obce může. Nově se doplňuje možnost rady obce svěřit
ukládání pokut v samostatné působnosti obce též obecní policii - viz změnu § 102 odst. 2
písm. k).
K bodu 22 (§ 117 odst. 3 obecního zřízení)
Navrhované ustanovení na základě praktických zkušeností se zřizováním výborů pro
národnostní menšiny (a na základě zadání vlády plynoucí z jejího usnesení ze dne 29. června
2009, č. 845) nově upravuje mechanismus jejich ustavování. Zákon především nově
podmiňuje povinné zřízení výboru nejen tím, že při posledním sčítání lidu se v obci hlásilo
více než 10 % občanů obce k jiné než české národnosti (není třeba, aby v obci existovala
jedna národnost s více než 10 % občanů obce, postačí, pokud všechny v obci se nacházející
národnosti jiné než české celkem tvoří alespoň 10 % občanů obce), ale též tím, že o zřízení
výboru písemně požádal spolek zastupující zájmy národnostní menšiny. Změna vychází vstříc
potřebám praxe, neboť sčítání lidu probíhá zpravidla v desetiletém intervalu a přítomnost
národnostních menšin v obci se tudíž může měnit, aniž by však povinnost obce zřídit výbor
zanikla. Z praxe jsou známy i situace, kdy po posledním sčítání lidu národnostní menšina
v obci postupně zcela vymizela, avšak obec přesto měla povinnost mít ustavený výbor pro
národnostní menšiny. Takové situaci by měl zákon zamezit tím, že pro povinné zřízení výboru
31

nově předpokládá iniciativu, tedy zájem ze strany samotných národnostních menšin.
Písemnou žádost může podat spolek, který dle svých stanov zastupuje zájmy některé
z národnostních menšin, jež jsou v dané obci přítomny. Účinky žádosti se vztahují pouze na
funkční období zastupitelstva, neboť jeho uplynutím veškeré výbory zřízené zastupitelstvem
končí svou činnost.
Změna zachovává podmínku, aby členy výboru byli příslušníci národnostních menšin,
odstraňuje však požadavek, aby se jednalo o kandidáty delegované spolkem utvořeným podle
zvláštního zákona, neboť takový požadavek poměrně problematicky omezoval vůli
zastupitelstva obce svobodně rozhodovat o složení výborů (zastupitelstvo obce v tomto
případě bylo omezeno výběrem pouze z návrhů spolku). Kromě toho byla taková konstrukce
sporná i z hlediska přístupu do výboru pro ostatní příslušníky národnostních menšin, kteří
nebyli organizováni v žádném spolku. Text zákona se naopak výslovně doplňuje o řešení
situace, kdy budou splněny podmínky pro vznik výboru (existence národnostních menšin
a písemná žádost spolku), avšak v obci nebude zájem o členství ve výboru. V takovém
případě povinnost zřídit výbor nezaniká, není však nezbytné obsadit jej alespoň z jedné
poloviny příslušníky národnostních menšin. Spolky samozřejmě neztrácejí své oprávnění
navrhnout zastupitelstvu obce členy výboru, toto oprávnění však budou realizovat v režimu
„obecného“ petičního práva. Příslušníci národnostních menšin mohou být zastupitelstvem
vybíráni nejen z členů zastupitelstva nebo z občanů obce, ale členem výboru může být
jakýkoli příslušník národnostní menšiny (podle § 2 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, je příslušníkem národnostní
menšiny občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání
být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné
národnosti; podle § 2 odst. 1 téhož zákona je národnostní menšina společenství občanů
České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních
občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní
menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za
účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň
za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo).
Zastupitelstvo obce může zřídit výbor pro národnostní menšiny i tehdy, pokud nebudou
splněny zákonné podmínky, tedy jestliže počet občanů obce hlásících se k jiné než české
národnosti nepřesáhne 10 % nebo sice tuto hranici přesáhne, avšak požadavek na zřízení
výboru nebude uplatněn. V takovém případě však není zastupitelstvo obce vázáno
podmínkou, aby členy výboru byly alespoň z poloviny příslušníci národnostních menšin.
Podobná situace může nastat i v souvislosti s novým sčítáním lidu. Jestliže zastupitelstvo obce
zřídilo v souladu s výsledky sčítání lidu výbor pro národnostní menšiny a z nového sčítání
lidu vyplyne, že obec již nadále nesplňuje podmínku pro povinné zřízení takového výboru (10
% příslušníků národnostních menšin), může zastupitelstvo obce rozhodnout o jeho zrušení.
Pokud tak ovšem neučiní, výbor je zřízen i nadále, a to až do zvolení nového zastupitelstva
obce.
K bodu 23 (§ 143 obecního zřízení)
Výslovně se zakotvuje působnost městských částí a městských obvodů ocenit významné
životní události svých občanů (narození dítěte – „vítání občánků“, blahopřání k významnému
32

výročí narození, blahopřání k významnému výročí svatby, případně vzniku registrovaného
partnerství, apod.). Blíže viz důvodovou zprávu k bodu 7 (§ 36a obecního zřízení).
K bodu 24 (§ 149a odst. 2 obecního zřízení)
V souvislosti s výslovným zakotvením působnosti obce (městské části nebo městského
obvodu) ocenit významné životní události svých občanů je ust. § 149a odst. 2 zákona o
obcích, upravující využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel, doplněno o
možnost čerpat údaje potřebné k ocenění výročí svatby, případně vzniku registrovaného
partnerství.
Oblast ochrany osobních údajů je předmětem regulace Směrnice Evropského parlamentu a
Rady č. 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů. Ta v čl. 7 ukládá, aby členské státy stanovily, že zpracování
osobních údajů může být provedeno pouze za splnění zde uvedených podmínek. Předmětné
ustanovení lze podřadit pod písm. e) článku 7 směrnice č. 95/46/ES, tedy pod případ, že
zpracování osobních údajů je nezbytné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo třetí osoba, které jsou údaje sdělovány.
K přechodnému ustanovení
Protože obecní zřízení předpokládá, že právnímu jednání obce bude předcházet rozhodnutí
zastupitelstva nebo rady obce o jeho schválení a v některých případech též povinné zveřejnění
záměru podle § 39 odst. 1 obecního zřízení, výslovně se stanoví, že pokud do dne účinnosti
novely již příslušný obecní orgán rozhodl o právním jednání, tj. typicky schválil uzavření
příslušné smlouvy, avšak dosud k právnímu jednání nedošlo (nebyla uzavřena smlouvy), bude
se splnění podmínek pro platné jednání, které jsou stanoveny obecním zřízením, posuzovat
podle právního stavu před účinností novely (přestože by k právnímu jednání – uzavření
smlouvy – došlo až po její účinnosti).
K ČÁSTI DRUHÉ
K bodu 1 (§ 13a krajského zřízení)
Výslovně se zakotvuje působnost kraje ocenit významné životní události svých občanů (např.
blahopřání k významnému výročí narození). Za tímto účelem bude moci kraj využívat údaje
ze základního registru obyvatel nebo z informačního systému evidence obyvatel (viz § 94a
zákona o krajích).
Způsob ocenění významné životní události občana má být v souladu s místními zvyklostmi
(např. zaslání gratulace hejtmana k výročí narození). Je však třeba zdůraznit, že působnost
kraje ocenit významnou životní událost svého občana je dána pouze ve vztahu k tomuto
občanovi; není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této souvislosti údaje týkající se jeho
osoby. Pokud by tedy kraj například chtěl gratulaci k výročí narozenin uveřejnit v krajských
novinách, byl by k tomu nutný souhlas občana, jehož se gratulace týká.
Na rozdíl od obcí a hlavního města Prahy, kraje v praxi nevyužívají možnost gratulovat svým
občanům k výročí svatby. Nedoplňuje se tedy (na rozdíl od zákona o obcích a zákona o
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hlavním městě Praze) ustanovení upravující využívání údajů z informačního systému
evidence obyvatel o možnost čerpat údaje potřebné k ocenění výročí svatby, případně vzniku
registrovaného partnerství.
K bodům 2 až 6 (§ 18 krajského zřízení)
Srov. důvodovou zprávu k bodům 8 až 12 části první (§ 39 obecního zřízení).
K bodu 7 (§ 19 krajského zřízení)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 13 části první (§ 40 obecního zřízení).
K bodu 8 (§ 23 odst. 3 krajského zřízení)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 14 části první (§ 41 odst. 3 obecního zřízení).
K bodu 9 [§ 36 písm. a) krajského zřízení]
Srov. důvodovou zprávu k bodu 15 části první [§ 85 písm. a) obecního zřízení].
K bodu 10 [§ 36 písm. d) krajského zřízení]
Z vyhrazené pravomoci zastupitelstva kraje se vylučuje rozhodování o poskytování dotací
v době vyhlášení krizového stavu, je-li dotace obci poskytována v souvislosti s vyhlášeným
krizovým stavem. Tím se urychlí přesun prostředku obcím, neboť nově půjde o rozhodování
v nevyhrazené pravomoci rady kraje.
K bodu 11 [§ 36 písm. n) a o) krajského zřízení]
Srov. důvodovou zprávu k bodu 16 části první [§ 85 písm. m) a n) obecního zřízení].
K bodům 12 a 13 (§ 59 krajského zřízení)
Srov. důvodovou zprávu k bodům 17 až 21 části první (§ 102 odst. 2 až 4 obecního zřízení).
K bodu 14 (§ 78 odst. 2 krajského zřízení)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 22 části první (§ 117 odst. 3 obecního zřízení).
K přechodnému ustanovení
Srov. důvodovou zprávu k přechodnému ustanovení obecního zřízení.
K ČÁSTI TŘETÍ
K bodu 1 (§ 10a zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 7 části první (§ 36a obecního zřízení).
K bodu 2 (§ 12 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 1 části první (§ 26 obecního zřízení).
K bodům 3 až 6 (§ 36 zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodům 8 až 12 části první (§ 39 obecního zřízení).
K bodu 7 (§ 42 zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 13 části první (§ 40 obecního zřízení).
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K bodu 8 (§ 43 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 14 části první (§ 41 odst. 3 obecního zřízení).
K bodu 9 [§ 59 odst. 3 písm. g) zákona o hlavním městě Praze]
Srov. důvodovou zprávu k bodu 10 části druhé [§ 36 písm. d) krajského zřízení].
K bodu 10 [§ 59 odst. 3 písm. k) zákona o hlavním městě Praze]
Srov. důvodovou zprávu k bodu 15 části první [§ 85 písm. a) obecního zřízení].
K bodu 11 a 12 [§ 59 odst. 3 písm. m) a q) zákona o hlavním městě Praze]
Ustanovení se textově zpřesňuje.
K bodu 13 [§ 59 odst. 3 písm. q) a r) zákona o hlavním městě Praze]
Srov. důvodovou zprávu k bodu 16 části první [§ 85 písm. m) a n) obecního zřízení].
K bodu 14 (§ 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodům 17 až 21 části první (§ 102 odst. 2 až 4 obecního zřízení).
K bodům 15 a 16 [§ 72 odst. 3 písm. h) a i) zákona o hlavním městě Praze]
Zákon o hlavním městě Praze upravuje v § 75 oprávnění dosavadního primátora hlavního
města Prahy (a jeho náměstků) v době tzv. volebního mezidobí, tj. v době ode dne voleb do
Zastupitelstva hlavního města Prahy do zvolení nových orgánů města (jedná se o obdobnou
právní úpravu, která je obsažena v obecním i krajském zřízení). Po tuto dobu je primátor
oprávněn vykonávat veškeré pravomoci, které jsou uvedeny v § 72 zákona o hlavním městě
Praze.
Ustanovení § 72 odst. 3 písm. h) zákona o hlavním městě Praze svěřuje primátorovi oprávnění
vykonávat další úkoly v samostatné působnosti, pokud mu jsou uloženy zastupitelstvem nebo
pokud tak stanoví zákon. Toto ustanovení však neobsahuje opatření pro případy, kdy je
primátor na základě zvláštního zákona povinen vykonávat některé úkoly v působnosti
přenesené.
Právní úprava se proto za účelem sjednocení s ostatními předpisy o územních samosprávných
celcích upravuje tak, že se ve výčtu pravomocí primátora uvádí obecný odkaz na úkoly
stanovené zvláštními zákony.
K bodu 17 (§ 78 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 22 části první (§ 117 odst. 3 obecního zřízení).
K bodu 18 [§ 89 odst. 2 písm. e) zákona o hlavním městě Praze]
Srov. důvodovou zprávu k bodu 15 části první [§ 85 písm. a) obecního zřízení].
K bodu 19 a 20 [§ 89 odst. 2 písm. f) a l) zákona o hlavním městě Praze]
Ustanovení se textově zpřesňuje.
K bodu 21 [§ 89 odst. 2 písm. l) a m) zákona o hlavním městě Praze]
Srov. důvodovou zprávu k bodu 16 části první [§ 85 písm. m) a n) obecního zřízení].
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K bodu 22 (§ 94 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodům 17 až 21 části první (§ 102 odst. 2 až 4 obecního zřízení).
K bodu 23 (§ 119b odst. 2 zákona o hlavním městě Praze)
Srov. důvodovou zprávu k bodu 24 části první (§ 149a odst. 2 obecního zřízení).
K bodům 24 až 26 (katastrální území)
Upřesňují se názvy tří katastrálních území v hlavním městě Praze.

K přechodnému ustanovení
Srov. důvodovou zprávu k přechodnému ustanovení obecního zřízení.
K ČÁSTI ČTVRTÉ
V souvislosti s řešením anomálií v území je nutné změnit též katastrální zákon v ustanovení
§ 29 odst. 2. Toto ustanovení vymezuje podmínky pro zápis změny hranice katastrálního
území, která souvisí se změnou hranice obce. Stávající znění počítá s provedením zápisu jen
na základě dohody obcí (§ 26 obecního zřízení). Nově se doplňuje jako podklad pro zápis
změny též pravomocné rozhodnutí podle § 26a obecního zřízení.
K ČÁSTI PÁTÉ
Navrhuje se nabytí účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni
vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Takové stanovení dne nabytí účinnosti na jedné straně
zohledňuje skutečnost, že nelze zcela jistě předvídat délku legislativního procesu, na druhé
straně stanoví dostatečně dlouhou legisvakanci.

V Praze dne 8. dubna 2015
předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
ministr vnitra
Milan Chovanec

v zastoupení
ministr kultury
Mgr. Daniel Herman, v. r.
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Příloha č. 1:
1) Obec B v minulosti chybně přidělila čísla popisná stavebním objektům v té části
sousední obce A, která k ní má logické územní vazby (přiléhá k intravilánu obce B).

2) Část obce A (čárkovaně) byla v minulosti administrativně přičleněna k obci B, ale
nebyl již odpovídajícím způsobem upraven katastrální operát.
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3) Obec B vznikla rozdělením obce A, avšak nebylo vytvořeno její vlastní katastrální
území.

Pozn.: Proměnné A a B lze libovolně zaměňovat.
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Příloha č. 2:

1.

Ms

597180

Bruntál

Kunov

se nachází na katastrálním území obce B
kód k.
název k. ú. obce B
kód obce úřední název obce B
ú.
706183 Nové Heřminovy
569551 Nové Heřminovy

2.

Sč

536008

Katusice

Valovice

758795 Sudoměř

565920

Sudoměř

17

3.

Sč

539490

Měchenice

Měchenice

660183 Trnová u Jíloviště

598313

Trnová

7

4.

Hr

573175

Miletín

Miletín

740501 Rohoznice u Hořic

573221

Rohoznice

16

5.

Jč

537365

Olšovice

Hláska

691241 Podeřiště

550418

Malovice

6

6.

Sč

539911

Příbram

Jerusalem

636550 Háje u Příbramě

598402

Háje

41

7.

Sč

539911

Příbram

Jesenice

636550 Háje u Příbramě

598402

Háje

18

8.

Sč

541231

Rožmitál pod Třemšínem

Zalány

703443 Nepomuk pod Třemšínem

564524

Nepomuk

43

9.

Ol

517747

Skalička

Skalička

790974 Zámrsky

522775

Zámrsky

17

10.

Jč

536032

Strýčice

Strýčice

738557 Radošovice u Českých Budějovic

544965

Radošovice

22

11.

Vy

588113

Velký Beranov

Velký Beranov

671711 Kozlov u Jihlavy

587427

Kozlov

6

12.

Jm

592889

Vyškov

Zouvalka

734012 Moravské Prusy

593494

Prusy-Boškůvky

11

13.

Sč

564796

Výžerky

Výžerky

600938 Radlice u Barchovic

533173

Barchovice

6

14.

Vy

550027

Záhoří

Třešně

790001 Chrastiny

562301

Dolní Novosedly

30

15.

Pa

576051

Živanice

Dědek

797316 Neratov

573078

Neratov

11

čís. kraj

Obec, resp. část obce A
kód obce

úřední název obce A

část obce A

Pozn.: Proměnné A a B lze libovolně zaměňovat.
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st.
obj.
27

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
1

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,
2

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
3

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,
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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.

8

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,
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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
25

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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