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Vážená paní, vážený pane, 

 

vzhledem k současné situaci, tak výrazně ovlivněné koronavirovou pandemií, se poprvé za dvacet let 
konference Den malých obcí v tradičním podzimním termínu neuskuteční. Posouváme ji na příští rok, 
kdy, jak věříme, se již bude možné setkat a osobně si vyměňovat názory a zkušenosti. 

Podklady, které jsme připravili, tedy sborník přednášek a katalog firem, které na konferenci obvykle 
nabízejí své výrobky a služby, Vám předkládáme alespoň v elektronické podobě. Stejně tak 
i prezentace z resortů, které měly plánovaná vystoupení. Svá témata měli již tradičně odprezentovat 
zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj, životního prostředí, vnitra i financí. Jejich příspěvky 
budeme postupně uveřejňovat na stránkách https://www.denmalychobci.cz. Věříme, že pro Vás 
budou přínosné. 

Také bychom Vás upozornili na nejnovější číslo časopisu OBEC & finance, který se otázkám 
samospráv věnuje dlouhodobě. Rešerše posledního čísla naleznete na stránkách: 
http://www.obecafinance.cz/art/907. 

Závěrem bychom Vám rádi poděkovali. Za dlouholetou přízeň, kterou nám svojí účastí na 
konferencích, které pořádáme, projevujete, a za slova podpory, která nám mnozí z Vás píší. Je to pro 
nás velká motivace pro další měsíce. Děkujeme. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi v příštím roce. 

 

 

 

 RNDr.Tomáš Renčín 
 za organizátory, společnost TRIADA, spol. s r. o. 
 vydavatel časopisu OBEC & finance 
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 

Světový den Habitat – letos na téma  
„Bydlení pro všechny: lepší budoucnost měst“ 
Na pondělí 5. října 2020 letos připadly oslavy dalšího ročníku Světového dne Habitat – „World 
Habitat Day“, který byl pod záštitou OSN vyhlášen v roce 1985. Slaví se vždy první pondělí 
v říjnu. Jeho cílem je upozornit na význam městského rozvoje a dostupného a udržitelného 
bydlení pro kvalitu života lidí na celém světě. 

Hlavním tématem letošního ročníku je „Bydlení pro všechny: lepší budoucnost měst“. Oficiálního 
hostitelství se tentokrát ujalo indonéské město Surabaya.  Pozornost by měla být věnována zejména 
souvislosti problematiky bydlení ve vztahu k aktuální pandemii COVID-19. Odpovídající a dostupné 
bydlení sice patří mezi základní lidská práva; přibližně pětina světové populace však stále žije 
v prostorově stísněných a hygienicky nevyhovujících podmínkách. Nedostatečně kvalitní bydlení 
a špatný přístup k základním službám se nyní velkou měrou podílejí na dalším šíření pandemie 
a přispívají ke zhoršenému zdraví. Za těchto okolností je také velmi obtížné dodržovat potřebný 
sociální odstup a důslednou hygienu. 

„Bezpečné, dostupné a důstojné bydlení je obecně základním předpokladem pro zajištění 
udržitelného rozvoje měst i veřejného zdraví“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová 
a dodává, že „oslavy „Světového dne Habitat“ představují ideální příležitost pro uvědomění si 
nutnosti změny současných přístupů k bydlení v souvislosti s aktuální pandemií. Je potřeba se zaměřit 
především na ochranu nejzranitelnějších a nejohroženějších skupin společnosti. Ministerstvo pro 
místní rozvoj proto dlouhodobě podporuje řadou programů dostupnější bydlení, například 
prostřednictvím zvláštních dotačních titulů zaměřených na podporu nájemního bydlení a bydlení pro 
seniory.“ 

Na problematiku bydlení a rozvoje měst se zaměřuje v rámci mezinárodní multilaterální spolupráce 
Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), založený v roce 1976. Každých dvacet let se koná 
celosvětový summit o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat“. Zatím poslední summit 
„Habitat III“ se uskutečnil v roce 2016 v ekvádorském Quitu. Členské státy OSN zde přijaly 
dokument „Nová agenda pro města“ s přehledem závazků do roku 2036. V České republice je 
hlavním gestorem Programu Ministerstvo pro místní rozvoj, které je do mezinárodní spolupráce zemí 
OSN v této oblasti dlouhodobě aktivně zapojeno. 
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Jednání o politice soudržnosti v příštím programovém období  
Ministři odpovědní za politiku soudržnosti jednali koncem září o implementaci a strategickém 
zaměření nástrojů této politiky v nadcházejícím programovém období 2021–2027. 
Videokonferenční jednání se uskutečnilo v polovině německého předsednictví v Radě Evropské 
unie a ministři se především zabývali fungováním politiky soudržnosti po krizi způsobené 
nemocí COVID-19. Za Českou republiku se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová. 

„Jsme rádi za vytvoření nástrojů, které mají EU pomoci zmírnit socio-ekonomické dopady 
koronavirové krize. Je pro nás ale klíčové, aby byly jasně vymezené a nepřekrývaly se s tradiční 
politikou soudržnosti, čímž by docházelo k vzájemnému vykrádání a kanibalizaci. Naopak chceme 
usilovat o maximální využití jejich potenciálu. Chceme podpořit jejich synergii; i proto jsme v České 
republice zvolili systém centrální koordinace. Regiony jsou samozřejmě zapojené už během přípravy, 
implementace a v každém rozhodovacím procesu,“ uvedla ministryně Klára Dostálová. 

„Plně také podporujeme záměr německého předsednictví dokončit vyjednávání zaměřené na 
iniciativu REACT-EU coby nástroje pro ekonomickou a sociální obnovu EU po pandemii. S ohledem 
na krátící se čas do spuštění programů a fakt, že šlo o to doplnit do nařízení k jednotlivým nástrojům 
především finance schválené na červencové Evropské radě, doufáme, že schvalování všech nařízení 
bude probíhat rychle. Věříme, že do konce roku se shodneme na balíčku legislativy pro politiku 
soudržnosti pro sedmiletku 2021-2027,“ dodala ministryně.  

Pro Česko je jedním z důležitých témat Dočasný rámec pro opatření státní podpory, který popisuje 
podmínky, za jakých mohou členské státy EU poskytovat podporu podnikům postiženým v důsledku 
šíření koronaviru a souvisejícími opatřeními. S ohledem na přetrvávající epidemiologickou situaci by 
Česká republika uvítala prodloužení platnosti Dočasného rámce do konce roku 2021. Současně 
navrhuje navýšení základního limitu de minimis na 400 tis. EUR, a to ideálně trvale. 

 

 

Reakce na Svaz měst a obcí ČR 
Svaz měst a obcí dnes vydal tiskovou zprávu, ve které se obává kolapsu stavebních úřadů 
a napadá postup projednání nového stavebního zákona, který je podle něho v rozporu 
s legislativními pravidly vlády. Předně je třeba zdůraznit, že samotná Legislativní rada vlády 
ČR nový stavební zákon doporučila vládě schválit a kabinet tak 24. srpna učinil. Zákon začne 
v průběhu října projednávat Poslanecká sněmovna ČR. Některá kritická tvrzení SMO ČR 
považujeme za nutné uvést na pravou míru. 

Chybějící připomínkové řízení 

„Ministerstvo pro místní rozvoj pečlivě vypořádávalo s povinnými připomínkovými místy veškeré 
připomínky k návrhu stavebního zákona téměř půl roku proto, že připomínek bylo tolik (k samotnému 
stavebnímu zákonu se jich sešlo téměř pět tisíc) a během vypořádávání připomínek došlo dokonce 
i ke změně v institucionálním modelu stavebních úřadů. Této změně v uspořádání stavebních úřadů 
(odklon od čisté státní správy k modelu, kdy na obcích s rozšířenou působností zůstanou dál stavební 
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úřady v přenesené působnosti), která znamenala významný odklon od věcného záměru zákona 
schváleného vládou, vyvolal právě tlak SMO ČR. Jejich požadavku na to, aby obecní úřady dál byly 
v přenesené působnosti, jsme vyhověli, přestože podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj ani 
Legislativní rady vlády nejde právně o nejšťastnější řešení,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová. 

Vzhledem k výše zmíněnému počtu připomínek a snaze pečlivě všechny připomínky vypořádat 
s dotčenými subjekty, jsme termín konečného vypořádání připomínek dvakrát posunuli, aby opravdu 
každý dostal (opakovaně) příležitost se k návrhu paragrafového znění a jeho změnám vyjádřit. 
V případě nového formálního připomínkového řízení by šlo tedy v zásadě již jen o pouhou 
formalizaci procesu, který fakticky probíhal celý půlrok. Nové řízení by ovšem vypořádání 
připomínek znovu značně prodloužilo, přičemž jsme si uvědomovali, že u takto složitého zákona, ve 
kterém se potkává řada často protichůdných zájmů, nelze stejně nikdy dosáhnout stoprocentního 
konsensu. Vedli jsme desítky jednání s představiteli připomínkových míst na všech možných 
úrovních, včetně té ministerské, takže nikdo nemůže mít pocit, že bychom ho snad chtěli v tomto 
procesu obejít. 

Redukce stavebních úřadů 

Redukce sítě prvoinstančních stavebních úřadů je na místě. Stavební úřad není záchranka, nemusí mít 
dojezdovou vzdálenost 10 min, občané většinou potřebují jít na stavební úřad jednou, maximálně 
párkrát za život a patrně více ocení, že úřad bude fungovat rychle a efektivně a nebude na něm nápis 
pro nemoc zavřeno nebo dovolená, navíc s uváděním zákona do života bude probíhat kompletní 
digitalizace stavebního řízení, která předpokládá, že občan bude moci s úřadem komunikovat 
elektronicky, tedy z „gauče v obýváku“. 

Například v Nechanicích onemocněla úřednice, stavební úřad zavřel a investor musel počkat, až se 
uzdraví. V systému je dnes celkem 13500 úředníků, kteří si nemohou vzájemně pomoci. A tím 
dochází k obrovskému zdržení a nedodržování lhůt. Po přijetí nového stavebního zákona se už 
nestane, aby občané a investoři museli čekat, až se zaměstnanec stavebního úřadu uzdraví nebo vrátí 
z dovolené. Rekodifikace stavebního práva musí řešit i tzv. zastupitelnost úředníků, která je dnes 
velkým problémem. Z dnes 714 stavebních úřadů je totiž 17 procent jednohlavých – pracuje tam 
pouze jeden člověk. Na obecních stavebních úřadech bude personální zajištění agendy jedním 
z kritérií jejich zachování a na krajích bude fungovat zastupitelnost v rámci státní stavební správy. 

Kolaps stavebních úřadů 

K žádnému kolapsu stavebních úřadů nedojde! Strašení kolapsem bývá obvyklé u takto radikálních 
změn jako je nový stavební zákon, ale my budeme mít zhruba 1,5 roku mezi platností zákona a jeho 
účinností, abychom se na to připravili. 
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Projekty IROP pomáhají ke zvládnutí epidemie COVID-19 
Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) slouží nejen 
ke zlepšování životních podmínek obyvatel Česka. Výstupy z projektů se však dají využít i při 
mimořádných situacích, jako byla koronavirová epidemie. Konkrétně se v rámci IROP jedná 
o hasiče, zdravotní záchranné služby a také podporu zdravotnictví. 

Z projektů spolufinancovaných z IROP a jeho předchůdce IOP (Integrovaný operační program) 
využili hasiči hned několik výstupů. Například příjem tísňových volání a vysílání sil a prostředků na 
místa mimořádných událostí zajišťovala krajská operační a informační střediska vybavená 
informačním systémem a technologiemi pořízenými díky projektu Národní informační systém 
integrovaného záchranného systému a v rámci krajských standardizovaných projektů hasičských 
záchranných sborů krajů. 

Pro zajištění přepravy občanů ze zahraničí zpět do Česka hasiči využili evakuační autobusy z projektů 
Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační 
práce při živelních pohromách. Na kontrolních stanovištích na hranicích s Rakouskem a Německem 
a na vybraných odběrových místech Hasičský záchranný sbor ČR vytvořil zázemí pro personál 
s využitím týlových a štábních kontejnerů, osvětlovacích souprav a stanů z projektů IROP.  Celková 
hodnota podpořených projektů činila přes 3 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Mimořádné události řešené Hasičským záchranným sborem České republiky, při nichž došlo ke 
kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19 nebo s osobou pobývající v karanténě v souvislosti 
s onemocněním COVID-19, představovaly zhruba šestinu všech mimořádných událostí: v období od 
března do 10. května jich řešili hasiči celkem 3743, zatímco všech událostí evidovaných Hasičským 
záchranným sborem České republiky v uvedeném období bylo 23 016. 

Zdravotnická záchranná služba, která je součástí IZS také realizovala krajské standardizované 
projekty, díky kterým byly vybaveny moderními technologiemi pro komunikaci nejenom v rámci 
jednotlivých krajských pracovišť, ale rovněž s dalšími složkami IZS – hasiči a policií. Špičkově 
vybavená pracoviště mají pozitivní vliv na psychicky náročnou práci dispečerů. 

Důležitou součástí všech opatření byly i jednotlivé nemocnice, které mohly včas vyčlenit lůžka 
pořízená z projektů na podporu návazné péče k zajištění intenzivní akutní péče pro hospitalizované 
pacienty s covid-19. Významnou roli sehrálo využití lůžek s umělou plicní ventilací nebo přístroji na 
podporu mimotělního oběhu pro náhradu funkce plic. IROP na obnovu zdravotnického zařízení 
a vybavení pro návaznou péči vyčlenil téměř 6,2 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Za tyto peníze si 113 nemocnic po celé České republice mohly nakoupit přístrojovou techniku, 
vybavení nebo lůžka. 

„Na těchto příkladech lze vidět, že evropské peníze mohou skutečně pomáhat i při mimořádných 
událostech, na které by předtím málokdo pomyslel. Díky pružné reakci zástupců složek IZS 
a nemocnic je možné využít prostředky pořízené z IROP tam, kde jsou nejvíce potřeba, jako tomu bylo 
v případě koronavirové pandemie,“ říká náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád. 

„Technika spolufinancovaná z peněz Evropské unie pomáhá hasičům prakticky denně, a podařilo se 
nám učinit výrazný krok dopředu. Umožnilo nám to rychlejší obnovu naší techniky, byť v některých 
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oblastech máme ještě z minulosti co dohánět," uvádí velitel Záchranného útvaru HZS ČR, brig. gen. 
Radim Řehulka. 

„Od roku 2008 Hasičský záchranný sbor České republiky připravil a realizoval řadu projektů, které 
byly reakcí na nové zásahové podmínky a nové fenomény především v kategorii živelních pohrom 
a změn klimatu. Byly tak realizovány projekty zaměřené na zvýšení kvality řešení mimořádných 
událostí, na povodně a bleskové povodně, na zvýšení efektivity zásahu Hasičského záchranného sboru 
České republiky, na modernizaci technologií pro příjem tísňového volání a podobně. Všechny tyto 
aktivity byly činěny s jedním cílem, aby stejná kvalita a dostupnost veřejné služby poskytovaná 
Hasičským záchranným sborem České republiky občanům byla srovnatelná v každém regionu České 
republiky, k čemuž významně napomohly dotační tituly Integrovaný operační program a Integrovaný 
regionální operační program,“ dodává náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. František 
Zadina. 

Fakta k činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s onemocněním 
COVID-19: 

Celkem Hasičský záchranný sbor České republiky v období od 1. 3. 2020 do 10. 5. 2020 eviduje 
3743 mimořádných událostí, při kterých došlo ke kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19 nebo 
s osobou pobývající v karanténě v souvislosti s onemocněním COVID-19. Pro srovnání celkový počet 
mimořádných událostí všech sledovaných druhů v uvedeném sledovaném období, které Hasičský 
záchranný sbor České republiky eviduje, byl 23 016. 

Od 20. 3. 2020 do 3. 5. 2020 prošel hasičům rukama materiál z 55 letadel, která přiletěla z Číny. 
Celkem se na distribuci osobních ochranných prostředků z Číny ze strany Hasičského záchranného 
sboru České republiky podílelo 250 hasičů, kteří se střídali ve dvou směnách. 2 000 tun materiálu, 
jako byly roušky, respirátory, rukavice, ochranné obleky a brýle, a další, bylo naloženo postupně do 
620 nákladních automobilů Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky 
a hasičských záchranných sborů krajů, které najezdily více než 350 000 km. Po téměř 50 dnech se 
technika Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, a příslušníci 
a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří se podíleli na převozech 
a distribuci ochranných prostředků, vrátily zpátky na své základny. 

Celkem 45 pracovníků Skladovacího a opravárenského zařízení Hasičského záchranného sboru 
České republiky rozdistribuovalo od 8. 3. 2020 do 6. 5. 2020 po celé České republice 15 nákladními 
automobily více než 30 milionů kusů ochranných prostředků a více než 100 palet s desinfekčními 
prostředky. Na distribuci a vykládce osobních ochranných prostředků se dále podílel Záchranný útvar 
Hasičského záchranného sboru České republiky (cca 44 vozidel), a dále Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje a Pardubického kraje (6 nákladních vozidel). Osobní ochranné prostředky byly 
dopravovány přímo do krajů na jimi určená místa. Odtud se osobní ochranné prostředky distribuovaly 
dále v řadě krajů za pomoci hasičských záchranných sborů krajů a vybraných jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí. Distribuci osobních ochranných prostředků vybraným ústředním správním 
úřadům a státním institucím provádělo ze svého meziskladu Ministerstvo vnitra-generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky. 

V rámci svozů občanů České republiky autobusy Hasičského záchranného sboru České republiky 
z mezinárodních letišť zpět do České republiky (Vídeň, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Berlín, 
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Bratislava, Budapešť, Katovice, Sölden) bylo uskutečněno celkem 56 cest a přepraveno 1 323 osob. 
Cestujícím byly poskytnuty při přepravě roušky, autobusy byly dekontaminovány po přepravě a řidiči 
používali při přepravě ochranné oděvy a respirátory FFP2. V současné době dochází opět 
k postupnému zvyšování počtu zásahů v souvislosti s COVID-19, jako jsou dezinfekce prostor 
nebo vybavení, distribuce ochranných prostředků apod. 

 

 

5G ve městech. 
Inovativní řešení pro budoucnost  
Zástupci resortů průmyslu a obchodu a místního rozvoje řešili s vedením města Ústí na Labem 
5G sítě. Hlavním tématem setkání byl rozvoj inovačního potenciálu města, jeho příprava na 
budoucí výzvy a představení způsobu zapojení do projektu „Podpora 5G sítí v oblasti Smart 
Cities“. 

„Nová generace vysokorychlostního připojení se rozrůstá po celém světě. Usilujeme o to, aby Česká 
republika nebyla pozadu a udržela si svou konkurenceschopnost. Ta závisí do značné míry na 
technologiích a našich schopnostech je využívat. Podstatné také je, jak nové služby s nástupem 5G 
sítí zkvalitní životy občanů. A to je hlavní myšlenka projektu 5G ve městech,“ uvedl náměstek ministra 
průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Sítě nové generace otevřou cestu rozvoji 
chytrých měst i domácností, novým způsobům vzdělávání, zdravotnictví, průmyslu i dopravě 
budoucnosti. 

Ministerstvo pro místní rozvoj společně s ministerstvem průmyslu a obchodu se rozhodli převést 5G 
z teorie do praxe prostřednictvím společného projektu „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“. Díky 
němu se stane pětice měst Plzeň, Bílina, Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem prvními „chytrými 
městy“ v Česku. „Abychom zvýšili hospodářský růst a podpořili vznik nových kvalitních pracovních 
příležitostí ve všech regionech, je třeba připravit se na budoucnost, a to jak koncepčně, tak 
projektově. To spočívá také ve využití nejnovějších technologií, které jsou nezbytným atributem pro 
dnešní podnikání a vzdělávání, ale také pro kvalitu veřejných služeb. Přímé zapojení měst v našem 
projektu tuto cestu všem účastníkům usnadní a urychlí. Urychlit by ji měly i některé evropské 
programy,“ uvedl David Koppitz, náměstek sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní 
rozvoj. 

Každé z pětice měst vstoupilo do projektu s různým inovativním záměrem v oblasti Smart Cities. 
Regionální datovou platformu PORTABO sdružující všechny oborové domény a informace týkající 
se měst na Ústecku či testování autonomních dopravních prostředků ve městě U Smart Zone plánují 
v Ústí na Labem. Zástupci města pracují na chytrých řešeních pro obyvatele společně s Ústeckým 
krajem a dalšími subjekty. Významným partnerem pro město je Inovační centrum Ústeckého kraje 
(ICUK), které pomáhá s transformací krajského inovačního ekosystému. Ve stejný den setkání 
proběhlo slavnostní otevření nového sídla ICUK Space Hradební, které bude sloužit například i jako 
prostor pro coworking a eventy. 
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Pilotní projekty v rámci měst generují mnoho vertikálních řešení týkajících se celé naší země a jejich 
realizace výrazně pomůže ke zrychlení celorepublikového procesu digitalizace. Už nyní se ukazuje 
významný přínos „chytrých technologií“ zaměřených například na eHealth a aplikace pro integrované 
záchranné složky. Posilování inovačního ekosystému a digitální připravenost regionu je zásadní pro 
tvorbu nových podnikatelských příležitostí souvisejících nejen s útlumem těžby uhlí. "Projekt 
spojovaný s novými technologiemi a využitím sítí 5G je samozřejmě plně podporován i ze strany 
Českého telekomunikačního úřadu. Pětice měst je krásnou ukázkou, jak budou 5G technologie 
užitečné v běžném životě, ” říká předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková. “ Internet věcí a strojů, jak je někdy 5G internet nazýván přispěje k významným posunům 
v oblastech bezpečnosti a plynulosti dopravy, inovativním přístupům ve zdravotnictví a dalším 
důležitým oblastem. Věřím, že po úspěšné aukci kmitočtů se nabídka podobných služeb významně 
rozšíří, ” dodává Hana Továrková. „V 5G sítích vidíme do budoucna významný potenciál zejména 
pro podnikatelský sektor v našem městě či spolupráci výzkumného a akademického prostředí. 
Zároveň pilotní projekty jako U Smart Zone a PORTABO vnímáme jako možnost, jak si reálně 5G 
sítě vyzkoušet a odhalit tak co nejvíce potenciálních možností využití ve prospěch obyvatel našeho 
města,“ doplnil primátor města Petr Nedvědický. Projekt „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“ je 
financován z Operačního programu Technická pomoc. 

 

 

Nový stavební zákon zjednoduší povolování, zároveň důsledně 
ochrání veřejné zájmy včetně ochrany přírody 

Komentář ministryně 

Jedním ze základních principů nového stavebního zákona je integrace dotčených orgánů. Co to 
bude znamenat v praxi? Rozhodně ne ohrožení přírody, památek nebo jiných veřejných zájmů. 
Nový stavební zákon vrací rozhodování o stavbách tam, kam patří. A tím místem je – jak už 
název napovídá – stavební úřad. 

To, že se v posledních letech rozhodování o stavbách v podstatě přeneslo na desítky úřadů, které 
vydávají bez vzájemné koordinace a komunikace závazná stanoviska, je jedním z důvodů, proč jsme 
v rychlosti povolování staveb v žebříčku Světové banky na ostudném 157. místě, což nás řadí na 
úroveň afrických států. Každé takové dílčí závazné stanovisko jde totiž samostatně napadnout 
a přezkoumat, což trvá měsíce, ne – li roky. V praxi se nefunkční legislativa projevuje tím, že nám 
do dobudování dálniční sítě stále chybí 800 kilometrů, povolit dálnici trvá v průměru 13 let 
a obyčejný bytový v Praze čeká na stavební povolení v průměru více než pět let. 

Zahraniční investoři pak dávají vzhledem k nepředvídatelnosti stavebního řízení a nejistotě, zda a jak 
rychle se jim podaří realizovat záměr, přednost Polsku, Maďarsku, ale už i Rumunsku. 

To, že o stavbách budou opět kvalifikovaně a spravedlivě rozhodovat stavební úřady ale v žádném 
případě neznamená, že se tak bude dít na úkor ochrany přírody nebo památek. Principem integrace 
dotčených orgánů je jejich začlenění do stavebních úřadů a dotčené orgány se tak budou spolupodílet 
na průběhu celého řízení a vydání vlastního rozhodnutí. Dnes totiž každý takový orgán hájí jen ten 
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svůj jeden dílčí záměr a už nehledí na to, aby byla například stanoviska dopraváků nebo hasičů 
v souladu a jejich požadavky si navzájem neodporovaly. Cílem rekodifikace je samozřejmě urychlit 
povolování staveb, ale také zachovat a neohrozit dostatečnou a efektivní ochranu celospolečensky 
významných statků a hodnot. Proto bude podle nového stavebního zákona většina dotčených orgánů 
v souladu s věcným záměrem zákona schváleným vládou integrována do nově vytvořené soustavy 
stavebních úřadů. Výjimkou jsou částečně památkáři, „životkáři“ a hasiči v oblastech, kde hájí ty 
nejvíce chráněné hodnoty. Ale i tam budou muset tyto úřady dodržovat lhůty, což je jeden z dalších 
důležitých principů nového zákona. 

V rámci vypořádání připomínek k novému stavebnímu zákonu jsem se dohodla s ministrem kultury 
Lubomírem Zaorálkem, že orgány památkové péče budou integrovány částečně, a to v ochranných 
pásmech nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 
památkové zóny. Ovšem ani integrace památkářů a obecně všech dalších dotčených orgánů 
neznamená, že nebude zajištěna ochrana památek nebo ochrana všech veřejných zájmů. Ostatní 
procesy týkající se památek zůstanou nadále v kompetenci orgánů státní památkové péče, v jejich 
samostatném postavení, kdy bude jimi vydané závazné stanovisko pro stavební úřad závazné a bude 
pro jeho vydání platit i tzv. fikce souhlasu, tedy bude muset být vydáno ve stanovené lhůtě. Současná 
úprava ve stavebním zákoně tedy odpovídá domluvě ministrů. Zde jde o velmi rozumný kompromis. 
Striktní ochrana památek je totiž pro stát podstatná, na druhou stranu ústupek ministerstva kultury 
a integrace památkářů v ochranných pásmech, která jsou v ČR velmi rozsáhlá, bude pro rozumný 
rozvoj měst velmi přínosný. 

Samostatné postavení zůstane také Agentuře ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných 
územích. Nicméně i tady se podařilo dohodnout, že se bude vyjadřovat pouze jedním dokumentem, 
ne několika, jak bylo doposud běžné. V tomto případě se jedná o dotčené orgány s vysoce 
specializovanými pracovníky a zároveň jde o území, která představují to nejcennější, co máme – 
objekty v CHKO nebo národních parcích. Neintegrovaným orgánem zůstanou dále hasiči. Ti budou 
vydávat k záměrům vyjádření, která bude stavební úřad reflektovat ve svých rozhodnutích. V tomto 
bodě jsme šli na vládu s rozporem, protože ministerstvo vnitra oproti původní dohodě nakonec 
požaduje také závazné stanovisko. Ministr vnitra Jan Hamáček avizoval, že tento bod budeme ještě 
řešit ve sněmovně, kam nový zákon míří na říjnovou schůzi. 

Z hlediska ochrany přírody je ale tou hlavní změnou skutečnost, že zákon už nebude dávat prostor 
pro obstrukce organizací, které využívají nekonečné možnosti, jež jim dává správní řád, aby roky 
účelově blokovaly veřejně prospěšné stavby. Každý účastník řízení bude mít právo se odvolat, ale jen 
jednou v celém procesu, a ne uplatňovat pořád dokola ty samé námitky. To už ale nemá s ochranou 
přírody nic společného. 

Klára Dostálová 
ministryně pro místní rozvoj 
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Česko u všech operačních programů splnilo pravidlo n+3 
a nepřijde tak o žádné peníze z fondů EU 
Všechny české operační programy splnily za letošní rok důležité pravidlo n+3 a nemusejí tak 
vracet peníze zpět do evropského rozpočtu. Podle tohoto pravidla mají členské státy povinnost 
do tří let vyčerpat dotace přidělené v daném roce – to znamená, že se již Česku podařilo 
vyčerpat celou alokaci z let 2014 až 2017 ke konci srpna 2020. 

„Veškeré peníze zůstanou v České republice a budou využité na rozvoj naší země. Pravidlo n+3 jsme 
splnili u všech programů už třetí rok po sobě, což ukazuje, že se nám fondy EU nadále daří čerpat 
úspěšně,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „V dodržení pravidla si nejlépe vedl 
Program rozvoje venkova následovaný Operačním programem Zaměstnanost,“ dodala ministryně. 

Česká republika má v programovém období 2014–2020 k dispozici až 624 miliard korun. Jen za rok 
2020 bylo ke konci srpna příjemcům proplaceno 68,0 miliard korun a Evropská komise byla požádána 
o proplacení téměř 64 miliard korun. Navíc se schválilo přes 53 tisíc nových projektů (z toho téměř 
46 tisíc v Programu rozvoje venkova) za dalších 73,4 miliard korun. Peníze ze současného období 
2014-2020 je možné čerpat až do konce roku 2023. 

Pravidlo n+3 ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená, že například finanční 
prostředky alokované pro členský stát pro rok 2017, musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let - 
tj. do konce roku 2020. Toto pravidlo je klíčové pro přípustnou dobu realizace projektu a jeho finanční 
vypořádání. Rok 2020 byl třetím rokem, kdy na úrovni všech programů muselo dojít ke splnění 
pravidla n+3. 

 

 

Rekodifikace stavebního práva – dohoda s Prahou 
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová jednala v polovině září s představiteli hlavního 
města Prahy o rekodifikaci stavebního práva. Nový stavební zákon schválila před koncem 
srpna vláda a nyní je k projendnání v Poslanecké sněmovně ČR. 

„Řešení problémů velkých měst je pro mne zásadní. Vytvářejí velké procento HDP a musí mít 
podmínky pro stavební rozvoj. Vždy jsme zastávali názor, a i nadále chceme, aby nová legislativa 
jejich specifické potřeby zohledňovala,“ ujistila Klára Dostálová náměstka pražského primátora pro 
oblast územního rozvoje a územního plánu Petra Hlaváčka a ředitele Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy Ondřeje Boháče. 

„My si s velkými městy rozumíme v tom, že povolování staveb před stavebním úřadem je spíše 
technicistní proces, který by měl mít na bedrech stát, ale komunální politici samozřejmě musí mít 
nástroje, jak území ovlivňovat a tím je územní plánování,“ dodala ministryně. Nový stavební zákon 
počítá s tím, že územní plánování zůstane v přenesené působností obcí jako je tomu dnes, do 
budoucna by ale mohlo být v samostatné působnosti samospráv, což by ještě posílilo jejich 
pravomoci. Tento přechod působnosti si vyžádá rozsáhlé změny řady předpisů, musí být široce 
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prodiskutovaný, ministerstvo proto založí se zástupci měst, krajů, obcí a dalších ministerstev pracovní 
skupinu, která bude tuto změnu připravovat. 

Zástupci velkých měst budou také nyní přizváni k tomu, aby spolu s ministerstvem vypracovali 
vyhlášky řešící územní a technické požadavky na stavby. Stávající požadavky roztříštěné v mnoha 
právních předpisech různé právní síly budou nahrazeny novým předpisem, který bude jednotný pro 
celou republiku a obsáhne kromě územních a technických požadavků na stavby také požadavky na 
bezbariérové užívání staveb. Praha ale o své vlastní předpisy, které představovaly v rámci republiky 
odlišné řešení, nepřijde. Pražské stavební předpisy budou pro nový předpis velmi významnou 
inspirací. „Předpokládáme, že to nejlepší z nich převezmeme pro celou republiku,“ uvedla ministryně. 

„Jsme rádi, že máme s paní ministryní stejný cíl – aby se mohla města rozvíjet a dohoda o tom, jakým 
způsobem to budou dělat, se tvořila už během územního plánování jako je to obvyklé v západním 
zemích. Teď jde o tom, abychom našli nástroje, jak k tomuto cíli dospět. Dohodli jsme se, že 
s ministerstvem budeme spolupracovat na komplexním pozměňovacím návrhu k novému stavebnímu 
zákonu, který se bude projednávat ve sněmovně, a na tom, aby se Pražské stavební předpisy propsaly 
do celorepublikových vyhlášek," uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček. 

 

 

Výzva na Covid – ubytování pro provozovatele ubytovacích 
zařízení 
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výzvu pro COVID – Ubytování. O dotaci až do výše 
330 Kč na pokoj a noc mohou žádat provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení, která 
byla z důvodu pandemie uzavřena. Ministerstvo má připraveno 3,3 miliardy korun. Žádosti 
o dotace bude přijímat Státní fond podpory investic, který je administrací žádostí pověřen, od 
pátku 11. 9.  do konce října 2020. 

„Díky tomu, že jsme obdrželi notifikaci od Evropské komise, jsme mohli vyhlásit program COVID-
Ubytování, který pomůže celé řadě hotelů, penzionů, motelů, kempů a dalším ubytovacím zařízením 
v malých i velkých městech. Více jak 95 % z nich muselo být uzavřeno a provozovatelé se tak ocitli 
ve velmi tíživé ekonomické situaci. Tyto dopady byly rozsáhlé, a tak jsme přišli s tímto dotačním 
programem, který alespoň částečně pomůže provozovatelům těchto zařízení překlenout se přes toto 
nelehké období,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 

COVID – Ubytování počítá pouze s ubytovacími zařízeními, kam nespadají krátkodobé pronájmy 
typu Airbnb. Dotace je navržena ve výši 100 Kč – 330 Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího 
zařízení. (viz Tabulka dotací dle typu ubytovacího zařízení). Důležité je období od 14. 3. 2020 do 
24. 5. 2020 tj. 72 dní. Jedná se o dobu, po kterou byla ubytovací zařízení uzavřena z důvodu usnesení 
vlády v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.  Zohlední se také sezónnost. tzn., že 
pokud v předchozích dvou letech bylo zařízení uzavřeno, na podporu nárok mít nebude, popřípadě 
bude poměrně krácena. 
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Jak si zažádat o příspěvek? Žadatel vyplní online formulář žádosti, který bude od pátku 11. 9. 2020 
k dispozici stránkách: https://zadosti.spfi.cz 

Telefonní linky pro žadatele o dotaci tel.: +420 704 619 871; +420 704 619 875.  
Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na covid-ubytovani@sfpi.cz 

Výzvu naleznete na: https://www.mpsv.cz/cs-narodni-dotace/covid-ubytovani 

 

Tabulka dotací dle typu ubytovacího zařízení: 

Kategorie a třída ubytovacího zařízení Částka dotace 

Hotel, NLZ ***** 330 Kč 

Hotel, motel, botel,  NLZ **** 330 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ *** 300 Kč 

Hotel, motel, botel,  NLZ** 200 Kč 

Hotel, motel, botel,  NLZ* 200 Kč 

Hotel Garni 250 Kč 

Penzion 200 Kč 

Kemp (ubytovací objekty) 100 Kč 

Chatová osada 100 Kč 

Turistická ubytovna 100 Kč 

 

 

Nový zákon přinese zkrácení povolování staveb, 
po kterém volají projektanti 
„Nový stavební zákon jsme připravili rychle. Věcný záměr zákona schválila vláda v červnu 
2019, už letos v srpnu schválila vláda návrh nového stavebního zákona a ten nyní projedná 
Poslanecká sněmovna ČR. Předpokládáme, že by první čtení zákona mohlo proběhnout na 
říjnové schůzi,“ řekla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová Konferenci 
ředitelů projektových a investorských společností. Publiku náměstkyně představila hlavní 
principy nového zákona se zaměřením na nový institucionální model uspořádání stavební 
správy. „Nový zákon zrychlí povolování staveb. Stavební zákon se věnuje například fenoménu 
černých staveb nebo institutu plánovací smlouvy, po kterém volala zejména velká města,“ 
uvedla Marcela Pavlová. 

Konferenci uspořádala společnost CEEC Research, která ve spolupráci s ministerstvem pro místní 
rozvoj provedla v průběhu srpna průzkum mezi více než sto řediteli projektových společností. 
Respondentů jsme se ptali, co si od nového stavebního zákona slibují a v čem podle nich komplikuje 
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stávající legislativa povolování staveb. „V tom, co je dnes špatně a co má nový zákon změnit, se 
s firmami shodujeme. Nový stavební zákon zavede princip jedno řízení jeden úřad a jedno razítko. 
Stavebník bude do jednoho roku vědět, zda může stavět či nikoli. Stavební řízení bude také konečně 
digitalizované, čímž se posuneme do 21. století,“ reagovala na výsledky průzkumu ministryně pro 
místní rozvoj Klára Dostálová. Jak to uděláme? Nový stavební zákon zjednoduší a racionalizuje dnes 
velmi roztříštěnou soustavu stavebních úřadů a přinese některé nové principy jako například opatření 
proti nečinnosti úřadu (pokud prvoinstanční obecní úřad nerozhodne ve stanovené lhůtě, řízení 
převezme neprodleně nadřízený krajský úřad), fikci souhlasu (dotčený orgán bude muset vydat 
vyjádření nebo závazné stanovisko v termínu) nebo apelační princip, který znamená, že nadřízený 
stavební úřad bude muset v rámci odvolacího řízení rozhodnout a nebude moci věc vracet nižšímu 
úřadu, čímž se odstraní dnešní nekonečný „ping – pong“. 

Co by tedy měl nový stavební zákon podle projektantů přinést? Podle výzkumu mezi řediteli by měl 
zajistit především zkrácení povolování staveb (8,7 bodu z 10 možných) a jedno řízení jedním úřadem 
(8,1 bodu z 10). Dále by projektanti ocenili zvýšení profesionality úřadů (7,6 bodu z 10), jejich 
digitalizaci (7,3 bodu z 10) a větší předvídatelnost v jejich rozhodování (6,8 bodu z 10). Nový 
stavební zákon by měl přinést také integraci dotčených orgánů do stavebních úřadů (6,5 bodu z 10), 
kapacitní posílení úřadů v případě jejich velké vytíženosti (6,4 bodu z 10), přísnější postih staveb „na 
černo“ (5,9 bodu z 10) a také oddělení státní správy od samosprávy, nebo vznik speciálního úřadu 
pro velké a strategické stavby (obojí shodně 5,8 bodu z 10). 

 

 

 

A co podle projektových společností nejvíce komplikuje povolování staveb? Dle respondentů proces 
nejvíce komplikuje nedodržování lhůt úřady (7,7 bodu z 10 možných), dále množství stanovisek 
dotčených orgánů (7,2 bodu z 10). Komplikovanou a roztříštěnou strukturu stavebních úřadů, typů 
řízení a právních předpisů ohodnotili projektanti na třetím místě se 7,0 body z 10 možných. 
Komplikace také spatřují v širokém vymezení účastníků řízení (6,4 bodu z 10), nedostatečném 
personálním obsazení stavebních úřadů (6,2 bodu z 10) a opakovaných odvolávání a soudních řízení 
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(6,0 bodů z 10). Za nejmenší překážky považují současný systém přenesené státní správy a námitky 
systémové podjatosti (4,9 bodu z 10), nejednoznačný a složitý systém norem (4,7) a složitou 
projektovou dokumentaci (4,5). 

 

 

 

Náměstkyně ministryně Marcela Pavlová vysvětlila publiku také nově upravenou plánovací smlouvu. 
Obec, kraj nebo vlastník veřejné infrastruktury budou moci uzavírat s investorem plánovací smlouvu, 
ve které si stanoví vzájemné povinnosti a součinnost. Smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo obce 
nebo kraje. Plánovací smlouva může být také dobrovolná či tzv. podmiňující, kdy v územním nebo 
regulačním plánu bude možné vymezit záměr nebo koridor, pro které bude uzavření plánovací 
smlouvy povinné. Územní plán pak stanoví podmínky a lhůty uzavření takové smlouvy, maximálně 
však čtyři roky. 

Další institut, který je často předmětem pozornosti, jsou černé stavby. Nový stavební zákon výrazně 
zpřísňuje podmínky, za kterých bude možné takové stavby dodatečně povolit. Stavebník bude muset 
s novým stavebním zákonem doložit, že jednal v dobré víře, že stavba je v souladu se všemi předpisy 
a bude muset zaplatit citelnou pokutu. 
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IROP i národní dotace skýtají v příštích letech velký potenciál 
pro regiony 
Na Konferenci ředitelů projektových a investorských společností nastínil počátkem září 
budoucnost IROP i národních dotací náměstek pro řízení Sekce evropských a národních 
programů MMR Zdeněk Semorád. Z krize je nutné se proinvestovat. Dotace z EU jsou. Nutné 
je mít připravené kvalitní projekty. 

„První výzvy v novém IROPu budou vyhlášeny nejspíše až za rok. V současnosti se stále projednává 
nová legislativa pro období 2021+,“ řekl náměstek Zdeněk Semorád. V novém Integrovaném 
regionálním operačním programu pro roky 2021–2027 by měly být podporovány oblasti jako je 
eGovernment a kyberbezpečnost, městská mobilita, včetně infrastruktury pro cyklodopravu, přestupní 
terminály, veřejná prostranství, Integrovaný záchranný systém, silnice II. třídy, regionální vzdělávání, 
sociální infrastruktura, zdravotnictví, kultura a cestovní ruch a také komunitně vedený místní rozvoj. 

„Z nástroje REACT EU se nám dostane až jedna miliarda Eur ještě do současného IROPu. Žadatelé 
však musí mít připraveny projekty. To je naprosto klíčové, aby si na peníze sáhnuli. Chceme, aby 
největší investice z tohoto balíku šla do nemocnic a jejich vybavení. Paradoxní je, že i z tohoto nástroje, 
který je reakcí na covid, má jít dle Evropské komise 25 % na klimatické cíle,“ dodal Zdeněk Semorád. 

V národních dotačních programech budou vyhlášeny obdobné dotace jako minulý rok. Cíleno bude 
na podporu rozvoje regionů, územně plánovacích činností, bydlení, bezbariérových úprav a cestovní 
ruch. Stěžejní opět budou dotace na místní komunikace, protože jejich stav stále není dobrý. Snahou 
je mít i podobnou částku, která bude na dotace alokována. Mělo by jít zhruba o 5 mld. Kč. To je však 
předmětem jednání s ministerstvem financí. Výzvy budou vyhlášeny tak jako každý rok průběžně 
v období říjen až listopad 2020. 

Přeshraniční spolupráce se v minulých letech velmi osvědčila. Proto o novém zaměření podpory 
diskutujeme se zahraničními partnery. Z investičních aktivit se předběžně jedná zejména o dopravní 
infrastrukturu, techniku pro IZS, infrastrukturu cestovního ruchu a kulturní dědictví (např. 
cyklostezky, turistické stezky, renovace památek). Vedle toho aktivity zaměřené na spolupráci 
institucí, setkávání a síťování, vzdělávání a podpora inovací u malých a středních podniků. 
Předpoklad zahájení programů je druhá polovina roku 2021. 
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Navzdory pandemii se České republice i nadále daří čerpat 
z evropských fondů 
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na svém pravidelném setkání 
koncem srpna projednala pokrok v čerpání evropských fondů. České republice se i nadále daří 
čerpat úspěšně – dohromady už programy vyhlásily více než tisíc výzev a českým příjemcům 
bylo vyplaceno 341 miliard korun, což činí téměř 54 % celkového množství vyjednaných 
prostředků pro období 2014–2020. 

„S kolegy jsme dnes projednali čísla aktuální ke konci července a můžeme říct, že koronavirová 
pandemie čerpání z evropských fondů nezpomalila. Úspěšným žadatelům bylo přislíbeno už skoro 
88 procent celkové alokace tohoto programového období, což odpovídá 556 miliardám 
korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „V žebříčku čerpání evropské 
osmadvacítky si také vedeme dobře – Evropská komise nám již proplatila polovinu alokace 
a v žebříčku tak jsme na třináctém místě,“ dodala ministryně Dostálová. 

Ke konci července bylo vyhlášeno 1077 výzev s alokací dosahující skoro 804 miliard korun, přičemž 
nejvyšší finanční objem vyhlásily operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(313 výzev v objemu 170,5 miliard korun), Doprava (75 výzev v objemu 157,3 miliard korun) 
a Integrovaný regionální operační program (94 výzev v objemu 146,1 miliard korun). 

U Evropské komise bylo zažádáno o proplacení částky přes 283 miliard korun, což představuje téměř 
46 % celkové alokace. Téměř o tři čtvrtiny své alokace (konkrétně 74 % odpovídající 44,4 miliardám 
korun) už zažádal Program rozvoje venkova. O nejvíce peněz celkem požádaly Operační program 
Doprava (52,6 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (52,2 miliard korun). 

Předmětem jednání Rady bylo také vyjednávání legislativy pro nadcházející programové období 
2021–2027 a další témata spojená s čerpáním fondů EU po roce 2020: stav projednávání návrhu 
Víceletého finančního rámce, tzv. rozpočtu EU na období 2021-2027 a podmínky pro nový fond 
Nástroj obnovy po koronavirové krizi. 
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MINISTERSTVO FINANCÍ 

 

Metodická podpora pro obce 
 

1. Výdaje na zajištění voleb v souvislosti s epidemiologickou situací 

Z dotace ze státního rozpočtu bude možné uhradit výdaje uvedené ve směrnici č.j. MF-62 
970/2013/1203/12-1204, a to včetně dezinfekčních prostředků. K zajištění hygienicko-
epidemiologických opatření vydalo Ministerstvo vnitra směrnici  

z 10. 8. 2020 č. j. MV-94781-37/OV-2020, o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-
protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách do 
zastupitelstev krajů vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020.  

Tato směrnice upravuje financování takto: „Na skutečné a oprávněné výdaje související s pořízením 
dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek podle čl. 2 v nezbytném rozsahu 
odpovídajícím místním podmínkám, zejména velikosti volebního okrsku a předpokládanému počtu 
členů okrskové volební komise, lze použít peněžní prostředky poskytnuté obcím a krajům ze 
státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících s těmito volbami.“. 

Z uvedené směrnice tedy vyplývá, že na výdaje související s pořízením dezinfekčních prostředků 
a osobních ochranných pomůcek lze použít dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu na úhradu 
volebních výdajů. Za zvýšené výdaje vyplývající ze zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, bude poskytnuta další dotace. 
V rozhodnutí o poskytnutí dotace budou uvedeny výdaje, na jejichž úhradu bude možné dotaci použít. 
Zabezpečení volebních výdajů tak bude z finančního hlediska možné z poskytnutých dotací ze 
státního rozpočtu. 

 

2. Uplatnění DPH při likvidaci nepoužitelných léčiv 

Podle § 89 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů jsou provozovatelé (tzn. osoby podle § 6 odst. 1 
zákona o léčivech, např. výrobci nebo dovozci léčivých přípravků, distributoři nebo prodejci léčiv, 
osoby oprávněné k poskytování zdravotních služeb nebo osoby organizující či provádějící výzkum 
léčiv) povinni podle § 89 odst. 1 zákona o léčivech odevzdat nepoužitelná léčiva osobám uvedeným 
v § 88 odst. 3 zákona o léčivech. 

Podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech, je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná 
fyzickými osobami v lékárně. 

Podle § 88 odst. 3 zákona o léčivech, provádějí odstraňování nepoužitelných léčiv právnické nebo 
fyzické osoby (dále jen „likvidátor“) na základě souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené 
působnosti. Likvidátoři přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně. Náklady vzniklé 
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s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí likvidátorům stát prostřednictvím 
krajského úřadu. 

Likvidátor přebírá nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně a lékárnám nefakturuje žádnou 
službu, která by byla předmětem DPH podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH. Likvidátor 
následně vyčíslí náklady spojené s odstraňováním léčiv a zašle žádost o náhradu nákladů 
krajskému úřadu k vyřízení. Kalkulace nákladů zpravidla zahrnuje vlastní náklady likvidátora 
a náklady na plnění přijatá v souvislosti s touto likvidací. Zahrnutí DPH do kalkulace bude záviset 
na daňovém režimu likvidátora: 

 pokud je likvidátor plátcem DPH, může uplatnit odpočet daně na vstupu v souvislosti 
s přijatými zdanitelnými plněními použitými pro odstranění nepoužitelných léčiv (jestliže 
jsou tato plnění poskytnuta plátcem daně nebo osobou registrovanou k dani v jiném 
členském státě). Tuto daň na vstupu nezahrnuje do své kalkulace nákladů. V případě, že 
likvidátor nemůže jako plátce daně uplatnit u přijatých plnění plný nárok na odpočet daně 
z daně na vstupu, zahrnuje do své kalkulace nákladů i poměrnou část DPH, u které nemůže 
uplatnit odpočet daně. V případě, že likvidátor nemůže jako plátce daně uplatnit u těchto 
přijatých plnění žádný nákrok na odpočet daně na vstupu, zahrnuje do své kalkulace 
nákladů celou částku DPH, u které nemůže uplatnit odpočet daně; 

 pokud je likvidátor plátcem DPH, pak platí, že předmětná úhrada nákladů od krajského 
úřadu naplňuje definici úplaty pro účely zákona o DPH; jedná se tím ze strany likvidátora 
o poskytnutí zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH. Výše uvedené celkové 
náklady tak představují základ daně na výstupu likvidátora a ten je povinen zatížit své 
plnění daní na výstupu. Krajský úřad pak hradí celou částku, která odpovídá úplatě za 
plnění poskytnuté likvidátorem včetně daně na výstupu; 

 pokud likvidátor není plátcem DPH, zahrnuje do celkové částky nákladů na odstranění 
nepoužitelných léčiv k úhradě krajským úřadem náklady na přijatá plnění použitá pro 
odstranění nepoužitelných léčiv včetně daně na vstupu (pokud jsou tato plnění poskytnuta 
plátcem daně) a dále vlastní náklady likvidátora za toto odstranění nepoužitelných léčiv. 
Jako neplátce daně likvidátor již k hodnotě svého plnění žádnou daň na výstupu 
nepřidává. Krajský úřad pak hradí částku, která odpovídá úplatě (bez daně na 
výstupu) za plnění poskytnuté likvidátorem. 

 

3. Poskytování darů obcí 

Rozhodnutí, zda bude obec poskytovat dary a v jakém finančním objemu, náleží do samostatné 
působnosti obce, je tedy zcela na jejím rozhodnutí, zda bude dary poskytovat, v jaké hodnotě a zda 
se bude jednat o dary bez účelového určení nebo na konkrétní účel. Prostředky na poskytování darů 
musejí být součástí rozpočtu. 

Podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, náleží do vyhrazené pravomoci 
zastupitelstva rozhodovat o poskytování darů v hodnotě nad 20 000 Kč v jednom kalendářním roce. 
O poskytování darů v nižší hodnotě rozhoduje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
obecní zřízení, rada obce. 
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Poskytování darů je upraveno v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dary jsou 
poskytovány bez účelového určení, není však vyloučeno, aby bylo použití daru účelově podmíněno. 
Podmínky pro použití daru na stanovený účel by byly upraveny podle obecných ustanovení 
občanského zákoníku ve smlouvě o poskytnutí daru. 

Prostředky, u nichž je třeba sledovat účel a podmínky jejich použití a podmínky, by měly být 
poskytnuty jako dotace, resp. návratná finanční výpomoc, podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 
Sb. U takových prostředků je možné sledovat jejich použití a plnění stanovených podmínek pro jejich 
použití a podmínek s tím souvisejících. V případě neoprávněného použití dotace nebo návratné 
finanční výpomoci uloží obec příjemci peněžních prostředků odvod do svého rozpočtu ve výši 
neoprávněně použitých prostředků. 

Ani u daru není vyloučeno jeho vrácení, pokud obdarovaný neplní podmínky stanovené ve smlouvě 
o poskytnutí daru. Povinnost vrátit dar při nesplnění stanoveného účelu použití daru nebo jiných 
podmínek by bylo třeba upravit v darovací smlouvě. Darovací smlouva nemusí být, s výjimkou 
nemovitých věcí, písemná, u účelově určených darů je však písemná forma nanejvýš vhodná, aby 
bylo možné prokázat její porušení a případně se domáhat vrácení daru. 

To, zda bude obec poskytovat dary nebo dotace, záleží pouze na jejím rozhodnutí, tedy na výsledku 
jednání zastupitelstva, resp. rady obce. 

 

4. Způsob svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci 

Hospodaření příspěvkové organizace je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, který je zákonem veřejnoprávním. Podle § 27 odst. 2 písm. e) tohoto 
zákona je povinnou náležitostí zřizovací listiny příspěvkové organizace „vymezení majetku ve 
vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený 
majetek“)“. Svěřený majetek je tak podle uvedeného zákona povinně uveden ve zřizovací listině, 
resp. v její příloze, a zřizovací listinou je svěřen k hospodaření.  

Výpůjčka je upravena v občanském zákoníku, který je zákonem soukromoprávním. V § 2193 
občanského zákoníku je stanoveno „Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli 
nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.“. Z tohoto ustanovení 
vyplývá, že výpůjčka se sjednává soukromoprávní smlouvou. 

Podle našeho právního názoru je třeba při svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci 
k výkonu její hlavní činnosti vycházet ze zákona č. 250/2000 Sb. a majetek svěřit zřizovací listinou. 
Přenechání veškerého majetku do výpůjčky neodpovídá znění zákona č. 250/2000 Sb., tento institut 
by neměl nahrazovat postup podle § 27 odst. 2 písm. e) uvedeného zákona. Uzavření smlouvy 
o výpůjčce mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovou organizací však není vyloučeno, mělo by se ale 
jednat pouze o dočasné řešení po dobu, po kterou příspěvková organizace nemůže svěřený majetek 
využívat např. z důvodu jeho rekonstrukce.  

Ve zřizovací listině může být uveden pouze majetek, který zřizovatel přenechává příspěvkové 
organizaci k hospodaření jako majetek svěřený podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 
nikoliv majetek přenechaný příspěvkové organizaci do výpůjčky na základě soukromoprávní 
smlouvy o výpůjčce uzavřené podle občanského zákoníku. Při svěření majetku příspěvkové 
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organizaci je třeba postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., nikoliv podle občanského zákoníku. 
Ten může být využit pro účely výpůjčky pouze v mimořádných situacích, jak je uvedeno výše. 

 

5. Orgán obce kompetentní k uložení odvodu své příspěvkové organizaci podle 
§ 28 odst. 9 

Podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, může 
příspěvkové organizaci její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže 

a. její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel 
rozpočtu, nebo 

b. její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele. 

Zákon č. 250/2000 Sb. nestanoví, zda uložení výše uvedených odvodů spadá do kompetence 
zastupitelstva nebo rady územního samosprávného celku. V daném případě je proto třeba vycházet 
z kompetencí vyhrazených zastupitelstvu a radě v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., je radě obce vyhrazeno 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). 

Zřízení a rušení příspěvkových organizací a schvalování jejich zřizovacích listin je vyhrazeno podle 
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., zastupitelstvu obce. 

Ve vyhrazených kompetencích zastupitelstva (§ 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.) není uvedeno 
plnění úkolů zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, ani není vyhrazena zastupitelstvu 
možnost ukládat příspěvkovým organizacím, které zřídilo, odvody do rozpočtu obce podle zvláštního 
předpisu, tj. podle zákona č. 250/2000 Sb. 

Podle našeho právního názoru tedy úkoly zřizovatele příspěvkové organizace podle § 28 odst. 9 
zákona č. 250/2000 Sb., plní rada obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. 
Pro úplnost ještě uvádíme, že odvody uložené podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. radou jsou 
příjmem rozpočtu územního samosprávného celku. 

 

6. Přesun prostředků mezi programy pro poskytování dotací 

Podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
(dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), poskytovatelem dotace je územní samosprávný celek. Podle 
§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje ve vyhrazené pravomoci o poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 
právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí zastupitelstvo. 
O poskytování dotací do 50 000 Kč rozhoduje podle § 102 odst. 3 uvedeného zákona v rámci tzv. 
zbytkové pravomoci rada, pokud si zastupitelstvo tuto pravomoc nevyhradí podle § 84 odst. 4 zákona 
o obcích. V případě krajů se postupuje obdobně podle § 36 písm. c), § 37, a § 59 odst. 3 zákona 
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o krajích, v případě hl. m. Prahy podle § 59 odst. 3 písm. f) a h), § 59 odst. 4, a § 68 odst. 3 zákona 
o hl. m. Praze. 

Zákon č. 250/2000 Sb. výslovně neupravuje možnost změny programu. Z hlediska závazných 
náležitostí programu uvedených v § 10c uvedeného zákona a rovného přístupu ke všem žadatelům je 
podle našeho právního názoru možné provést ve vyhlášeném a neukončeném programu změnu 
předpokládaného objemu prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele pro daný program, ale 
pouze do uplynutí lhůty pro podávání žádostí, nejpozději do rozhodnutí o žádostech, aby byl 
zachován rovný přístup ke všem žadatelům o dotaci.  

Schvalování programu není v zákoně o obcích explicitně upraveno, z čehož lze dovodit, že 
zákonodárce nezamýšlel tuto kompetenci vyhradit zastupitelstvu či radě obce. Tuto kompetenci nelze 
podřadit ani pod § 85 písm. c) zákona o obcích, které řeší poskytování dotací vyšších než 
50 000 Kč v jednotlivých případech, jelikož toto ustanovení upravuje výlučně rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, resp. uzavírání smluv o poskytnutí dotace v konkrétní situaci. Z dikce tohoto 
ustanovení tak nelze dovozovat, že zastupitelstvu je v těchto případech vyhrazeno i schvalování 
programu, tj. věcných, časových a finančních podmínek pro poskytování dotací nad daný finanční 
limit. Požadavek, aby zastupitelstvo v rámci rozhodování o přidělení dotací nad 50 000 Kč 
v konkrétním případě odsouhlasilo i pravidla pro jejich poskytování ve své vyhrazené působnosti, by 
tak, dle našeho názoru, zatěžoval obec nad zákonný rámec. Nicméně je samozřejmě na rozhodnutí 
samotného zastupitelstva, zda využije § 84 odst. 4 zákona o obcích a přistoupí k projednání 
a schválení programu nebo ponechá tuto kompetenci radě obce. 

Na základě výše uvedeného tak lze uzavřít, že při určení orgánu obce kompetentního ke schválení 
programu pro poskytování dotací je třeba vycházet z obecného ustanovení o tzv. zbytkové 
kompetenci rady obce, tj. § 102 odst. 3 zákona o obcích. Pakliže si zastupitelstvo obce v souladu 
s § 84 odst. 4 téhož zákona na sebe schvalování programu nevztáhne, může o něm rozhodnout rada 
obce. Pokud si zastupitelstvo schválení dotačního programu vyhradilo (podotýkáme přitom, že 
k vyhrazení pravomoci zastupitelstvem dojde již tím, že je dotační program tímto orgánem schválen, 
a není tedy nutné jakékoli speciální „vyhrazovací“ usnesení), je příslušné i ke schvalování změn 
(dodatků apod.) programu, ledaže přímo program nebo doprovodné usnesení zastupitelstva počítá 
s tím, že určité změny v něm může činit rada. 

Závěrem připomínáme, že potřebnou změnu: 

 v rámci závazného ukazatele rozpočtu provede úřad změnou rozpisu rozpočtu (§ 14 
zákona č. 250/2000 Sb.); 

 závazného ukazatele rozpočtu (§ 16 odst. 4 ve spojení s § 16 odst. 2 a § 16 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb.), provede rozpočtové opatření zastupitelstvo, pokud tuto 
kompetenci nedelegovalo usnesením, kterým byl schválen rozpočet obce, na radu obce. 
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7. Fakturace příspěvkové organizace svému zřizovateli 

Peněžní prostředky, se kterými příspěvková organizace hospodaří, mají dva možné zdroje: 

 výsledky její vlastní činnosti, tj. zejména finanční prostředky ze smluvních vztahů, 
přičemž zisk z doplňkové činnosti příspěvková organizace může použít pouze pro svou 
činnost hlavní, pokud zřizovatel nestanoví jiný způsob jeho použití; 

 finanční prostředky, které získává z rozpočtu svého zřizovatele: 

 příspěvek na provoz, který zřizovatel zpravidla koncipuje jako rozdíl mezi 
výnosy a náklady příspěvkové organizace, nebo jej poskytuje v návaznosti na jiná 
kritéria; 

 investiční příspěvek, který může zřizovatel poskytnout své příspěvkové 
organizaci ze svého rozpočtu. 

Ze zákona č. 250/2000 Sb. podle našeho právního názoru vyplývá, že příspěvková organizace 
nemůže svému zřizovateli fakturovat práce a služby, které provedla ve své hlavní činnosti. 
Fakturace by byla výjimečně možná pouze u plnění z činnosti doplňkové. V případě, že si 
zřizovatel objedná od své příspěvkové organizace určité plnění, které příspěvková organizace 
poskytuje v rámci své hlavní činnosti, může jí toto plnění zohlednit ve výši příspěvku na provoz. 

Pro úplnost ještě dodáváme, že nevylučujeme možnost, že by v některých ojedinělých případech 
stanovených zvláštním zákonem příspěvková organizace úkony, prováděné v hlavní činnosti, 
svému zřizovateli fakturovala (např. pokud by zdravotnické zařízení – příspěvková organizace 
v zájmu a na žádost města provedlo vyšetření, prohlídky a jiné výkony podle § 15 odst. 15 zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav 
pojištěnce). 

 

8. Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb. 

Kde je hranice mezi veřejnosprávní kontrolou a správou odvodu a penále podle daňového řádu? 
Jakým způsobem má být řízení podle daňového řádu navázáno na výkon veřejnosprávní kontroly? 

Veřejnosprávní kontrola kontrolního orgánu poskytovatele dotace probíhá v režimu zákona 320/2001 
Sb., o finanční kontrole (dále jen „ZFK“) a procesní postup upravuje zákon č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád). V § 25 odst. 4 kontrolního řádu je stanoveno, že „Kontrolní orgán předá 
svá zjištění o nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření 
k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky“. Orgán příslušný ve smyslu 
uvedeného ustanovení se určí podle § 22 odst. 9 (tj. obecní úřad, úřad městské části Prahy, krajský 
úřad). 

Kontrolní orgán tedy předává svá zjištění o nedostatcích (např. zjištění o možném porušení 
rozpočtové kázně) příslušnému úřad, v rámci něhož další řízení provádí útvar, který je podle 
organizačního řádu oprávněn ukládat odvod za porušení rozpočtové kázně, a který je s ohledem na 
§ 22 odst. 15 rozpočtových pravidel územních rozpočtů a § 10 a 11 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád (dále jen „daňový řád“) v postavení správce daně. 
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Zjištění předaná kontrolním orgánem správci daně mají povahu podnětu k zahájení daňového řízení, 
v jehož rámci správce daně ověří zjištěné skutečnosti a posoudí, zda se jedná o porušení rozpočtové 
kázně či nikoli. Aby mohl v dané věci rozhodnout, je třeba, aby disponoval všemi důkazními 
prostředky, které pochybení prokazují, a současně s ohledem na základní zásady daňového řízení, 
formulované v hlavě II. daňového řádu, je povinen dát i příjemci dotace možnost, aby v daňovém 
řízení uplatnil svá práva.  

V jakém režimu probíhají výzvy podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., které následují po 
ukončení veřejnosprávní kontroly, když pro příjemce dotace nejsou závazné? 

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů nestanoví, žádný „režim“, ve kterém poskytovatel dotace 
písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě. Stejně tak nestanoví žádný „režim“, 
ve kterém poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel 
účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření 
k nápravě. Je tedy pouze na poskytovateli dotace jak bude písemnou výzvu koncipovat. Zatímco 
poskytovatel má povinnost písemně vyzvat příjemce k provedení opatření k nápravě, resp. k vrácení 
dotace, příjemce dotace nemá povinnost provést opatření k nápravě, resp. vrátit požadovanou část 
dotace. 

Poskytovatel dotace je povinen informovat o zaslání výzvy orgán příslušný k rozhodnutí o porušení 
rozpočtové kázně, a zda příjemce na základě této výzvy provedl opatření k nápravě, resp. vrátil dotaci. 
Pokud příjemce na výzvu nereagoval, zahájí orgán příslušný k rozhodnutí o porušení rozpočtové 
kázně daňové řízení. 

Musí být příjemci dotace doručeno oznámení o zahájení daňového řízení k vyměření odvodu za 
porušení rozpočtové kázně? Nebo mu může obecní úřad zaslat přímo platební výměr na odvod za 
porušení rozpočtové kázně, které bylo uvedeno v protokolu o kontrole? 

Počátek řízení je podle § 91 daňového řádu obecně vázán ke dni doručení podání příslušnému správci 
daně nebo ke dni, kdy správce daně osobě, které se řízení týká, oznámil zahájení řízení. V rámci 
správy odvodů logicky přichází v úvahu pouze zahájení řízení z moci úřední. Doručení oznámení 
o zahájení řízení je jednou z možností, jak lze řízení zahájit, další možností je využití ústního jednání, 
při kterém je sepsán protokol o zahájení řízení (§ 60 daňového řádu). Minimálními náležitostmi 
oznámení resp. protokolu musí být označení správce daně, který řízení z moci úřední zahájil, označení 
věci, která je předmětem řízení, osoby, s níž se řízení povede, specifikace dílčího stadia řízení, 
vymezení konkrétních povinností, jejichž nesplnění či porušení bude předmětem řízení (případně 
i práv), identifikace úřední osoby, která činí příslušné úkony jménem správce daně (§ 12), jakož 
i dostatečné poučení o právech a povinnostech osoby, s níž je řízení vedeno (§ 6 odst. 3). 

Informace o následcích nesplnění povinností vyžadovaných výzvou může být ve výzvě uvedena, 
avšak funkce výzvy je zcela jiná, a proto nemůže oznámení o zahájení daňového řízení nahradit. 
Oznámení o zahájení daňového řízení nemůže být součástí výzvy k provedení opatření k nápravě, 
resp. k vrácení dotace také z toho důvodu, že výzvu je povinen příjemci zaslat poskytovatel dotace, 
ve Vašem případě město, zatímco daňové řízení zahajuje orgán příslušný k rozhodnutí o porušení 
rozpočtové kázně. 
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Co vše je myšleno správou odvodů a penále podle daňového řádu? 

Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále zahrnuje celé daňové řízení, kdy správce daně 
ověřuje výsledky kontroly, shromažďuje, a případně doplňuje ve spisu důkazní prostředky (§ 93 
daňového řádu), které následně vyhodnocuje a komunikuje s daňovým subjektem (příjemcem dotace) 
ve smyslu zásad daňového řízení. Vzhledem k tomu, že dle § 5 odst. 3 daňového řádu platí též zásada, 
že „správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob (dále jen 
„osoba zúčastněná na správě daní“) v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění 
jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle 
správy daní“, není obvykle nezbytné vykonat ještě kromě již provedené veřejnosprávní kontroly 
podle ZFK i daňovou kontrolu podle § 85 a násl. daňového řádu. 

Poté, kdy správce daně na základě důkazních prostředků dojde k závěru, že došlo k porušení 
rozpočtové kázně, vydá platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně a následně i platební 
výměr na penále.  

Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále zahrnuje všechny úkony podle daňového 
řádu, které lze v souvislosti s vydaným platebním výměrem učinit, např. daňová kontrola, odvolání, 
přezkum, obnova řízení, posečkání a úhrada odvodu ve splátkách, vracení vratitelného přeplatku. 

Jakým způsobem se administruje žádost příjemce dotace o prominutí odvodu? O prominutí 
rozhoduje zastupitelstvo, které rozhodlo o poskytnutí dotace. Může zastupitelstvo o prominutí 
rozhodovat opakovaně, když první žádost bude zamítnuta? 

O prominutí rozhoduje orgán, který rozhodl o poskytnutí dotace, tzn. podle výše poskytnuté dotace 
zastupitelstvo nebo rada. Podle § 22 odst. 14 rozpočtových pravidel územních rozpočtů: 

„Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle odstavců 4 až 8 může 
z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, 
na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň; o prominutí nebo částečném 
prominutí rozhoduje poskytovatel stejným postupem, jakým rozhodl o poskytnutí peněžních 
prostředků. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne 
nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, 
vyměřen. Lhůta 1 roku neběží ode dne 

a. podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení 
obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení, 

b. zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto 
řízení, 

c. zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do 
dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení 
o kasační stížnosti“. 

Orgán, který o poskytnutí dotace rozhodl, rozhoduje o prominutí odvodu nebo penále mimo daňové 
řízení. O prominutí odvodu nebo penále nerozhoduje správce daně v daňovém řízení. 

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů nestanoví, kolikrát může porušitel rozpočtové kázně 
požádat poskytovatele dotace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Pouze stanoví, 
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že žádost o prominutí nebo částečné prominutí může porušitel podat nejpozději do 1 roku ode dne 
nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, 
vyměřen. Pokud by tedy porušitel rozpočtové kázně žádal o prominutí několikrát, může tak učinit 
pouze do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru. Dále zákon stanoví, ve kterých 
případech lhůta 1 roku pro podání žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně neběží 
(viz výše). 

Ministerstvo financí doporučuje, aby z důvodu právní jistoty jak příjemce, tak i poskytovatele dotace, 
rozhodoval příslušný orgán obce o žádosti o prominutí odvodu teprve po nabytí právní moci 
platebního výměru, jelikož v případě podání odvolání, nelze předjímat výsledek odvolacího řízení. 

Může zastupitelstvo rozhodnout o prominutí odvodu nebo penále s podmínkou (např. promine 
penále, pokud bude odvod uhrazen do určitého termínu)?  

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů tuto problematiku neupravují. Orgán příslušný k poskytnutí 
dotace i k rozhodnutí o prominutí odvodu nebo penále však rozhoduje v samostatné působnosti. 
Nelze tedy vyloučit, že si pro prominutí penále stanoví podmínku, že penále bude prominuto, pokud 
odvod bude porušitelem rozpočtové kázně uhrazen do určitého termínu. Podle našeho právního 
názoru by však měl tento orgán ve všech obdobných případech, kdy rozhoduje o prominutí odvodu 
nebo penále postupovat stejně, aby dodržel podmínku rovného zacházení s daňovými subjekty. 

 

9. Promíjení odvodů a penále školským zařízením za porušení rozpočtové kázně 

Podle § 161 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, provádí krajský úřad rozpis finančních 
prostředků poskytnutých kraji ze státního rozpočtu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
podle § 160 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona. 

Při zjištění porušení rozpočtové kázně při nakládání s uvedenými prostředky, které krajský úřad 
rozepsal a poskytl právnickým osobám zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí, se postupuje 
podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně možného 
snížení nebo prominutí odvodu nebo penále. 

Pro posouzení možnosti prominout nebo snížit odvod nebo penále jsou rozhodující podmínky 
rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu kraji. Pokud je v rozhodnutí uvedena 
povinnost příjemce dotace (kraje) zaslat zpět MŠMT peněžní prostředky, které odvedla do rozpočtu 
kraje právnická osoba z titulu porušení rozpočtové kázně, bylo by možné odvod nebo penále 
prominout, dokud nebyl proveden odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně na účet 
kraje. 

Ačkoliv se v případě prostředků poskytovaných MŠMT kraji a dále rozepisovaných krajským úřadem 
podle školského zákona nejedná o typický postup při poskytování dotací podle § 10a zákona 
č. 250/2000 Sb., ale o postup podle zvláštního zákona, kterým je školský zákon, je třeba při snížení 
nebo prominutí odvodu nebo penále postupovat podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. 
Protože dotace byla MŠMT poskytnuta kraji, mělo by takovou věc projednat a rozhodnout pouze 
zastupitelstvo, nikoliv krajský úřad. Příslušnost zastupitelstva lze podle našeho názoru dovodit 
i z § 161c odst. 8 školského zákona, podle něhož krajský úřad o rozpisu a přidělení finančních 
prostředků podle § 161 až 161c informuje zastupitelstvo kraje. 
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Ekonomika 2020 a predikce daní 

Ministerstvo financí ČR zpracovalo na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 
2020 Makroekonomickou predikci České republiky (září 2020). Materiál shrnuje aktuální 
vývoj makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto 
ukazatelů v letech budoucích. 

Česká ekonomika je zcela zásadním způsobem ovlivněna pandemií nového typu koronaviru. Opatření 
přijatá k zamezení šíření nákazy způsobila v 1. pololetí 2020 mimořádně hlubokou recesi. 
V makroekonomické predikci pracujeme se scénářem, že již nebudou přijímána další významná 
plošná restriktivní opatření v souvislosti s epidemiologickou situací. Ekonomická aktivita by měla 
pozvolna oživovat, a šok do agregátní poptávky i nabídky by tak měl být pouze dočasný 
a jednorázový. Celkově pro rok 2020 počítáme s propadem ekonomického výkonu o 6,6 %. 
K hlubokému poklesu by mělo dojít ve všech složkách užití s výjimkou spotřeby sektoru vládních 
institucí. Oživení ekonomické aktivity by se mělo projevit v růstu HDP v roce 2021, který 
odhadujeme na 3,9 %. 

„Vládou přijatá opatření na podporu ekonomiky a životní úrovně se promítají do reálných 
ekonomických čísel. Zvolený směr hospodářské politiky funguje a přináší ovoce. Ale ráda bych 
varovala před chybným dojmem, že mírné oživení může kompenzovat letošní bezprecedentní pokles,“ 
uvedla k predikci ministryně financí Alena Schillerová a dodala: „Očekáváme, že na úroveň 
reálného hrubého domácího produktu roku 2019 se vrátíme až v roce 2023. Vlivem logicky 
rostoucích mandatorních výdajů a protikrizových daňových úlev v řádu desítek miliard lze i v příštím 
roce předpokládat výraznější deficitní hospodaření. Výměnou za vyšší schodek však získáváme 
rychlejší ekonomické oživení.“ 

Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout 
zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Vyššímu dopadu recese na 
nezaměstnanost kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců brání řada 
opatření hospodářské politiky. Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice 
výdělků, a to poklesem průměrné reálné mzdy v letošním roce i v roce 2021. Hluboký propad 
ekonomické aktivity s sebou nese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů při zvýšených 
výdajích vynaložených na boj proti šíření epidemie a zmírnění jejích ekonomických a sociálních 
dopadů. Očekáváme proto v roce 2020 hospodaření veřejných financí se schodkem 6,4 % HDP 
a s růstem dluhu na úroveň 39,4 % HDP. 

Predikce daní 

Ministerstvo financí připravilo daňovou predikci pro obce a kraje pro rok 2020 a výhled pro roky 
2021 a 2022, zpracovanou na základě zářijové makroekonomické predikce. V roce 2020 odhaduje 
MF snížení celkových daňových příjmů krajů o 9,2 %, obcí o 8,5 %. V roce 2021 se počítá 
s meziročním nárůstem daňových příjmů krajů o 6 % a obcí o 5,6 %. 

Makroekonomická predikce je zatížena řadou výrazně směrem dolů vychýlených rizik. 
Nejvýznamnějším rizikem je pochopitelně šíření nového typu koronaviru. Hospodářskou aktivitu by 
mohlo negativně ovlivnit i nastavení budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií 
nebo napětí v mezinárodních obchodních vztazích. Mezi vnitřní rizika patří vývoj na trhu nemovitostí 
a v automobilovém průmyslu. 
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Reforma hazardu 

Česko má moderní a funkční reformu hazardu. Jejím dovršením je spuštění rejstříku vyloučených 
osob. Ten zamezí osobám zapsaným v tomto rejstříku účastnit se hazardních her, což přispěje 
k ochraně ohrožených osob před negativními následky hraní hazardu. 

Od 15. září je spuštěn pilotní provoz, během kterého se postupně do rejstříku zapojí jednotliví 
provozovatelé hazardních her. Jejich povinnost zamezit v hraní vyloučeným osobám bude platit 
od 20. 12. 2020. Již nyní mohou osoby požádat o dobrovolný zápis do rejstříku. 

„Díky tomuto rejstříku už nebude možné, aby peníze vyplacené na dávkách v hmotné nouzi končily 
v automatech, jak se to v mnoha případech dosud bohužel děje. Spuštění systému, který dokáže 
vyloučit ohrožené skupiny osob či patologické hráče z pokušení tvrdého hazardu, pomůže nejen jim, 
ale také jejich rodinám a nejbližšímu okolí“, komentuje spuštění rejstříku ministryně financí Alena 
Schillerová. 

Po skončení pilotního provozu již budou provozovatelé hazardních her povinni ověřovat, zda je osoba 
požadující účast na hazardní hře zapsána v Rejstříku vyloučených osob. Pokud v Rejstříku 
vyloučených osob zapsána bude, tak jí provozovatel hazardní hry nesmí vpustit do herního prostoru 
a umožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto. To platí nejen pro casina a herny, ale také pro on-
line prostor.  

Do Rejstříku vyloučených osob se zapisují osoby: 

 které o to samy požádají,  

 pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi (s výjimkou mimořádné okamžité pomoci) 
a osoby s nimi společně posuzované, jsou-li starší 18 let, 

 vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek, 

 kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek, 

 kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her 
nebo jim bylo nařízeno ochranné léčení. 

Rejstřík vyloučených osob je součástí IT systému AISG a tvoří jeho druhou tzv. dozorovou část. 
Ministerstvo financí již v minulém roce úspěšně spustilo první část informačního systému v oblasti 
hazardu. Od začátku června 2019 tak běží ostrý provoz tzv. Analytického modulu informačního 
systému provozování hazardních her (AISG), který shromažďuje herní a finanční data od 
provozovatelů hazardních her. Výsledná analýza těchto údajů přispívá k efektivnějšímu výkonu 
dozoru a kontroly nad hazardními hrami včetně daně z hazardních her. 

Ministerstvo nyní intenzivně pracuje na dobudování poslední části AISG tzv. správní části, která bude 
fungovat jako podpora pro interní procesy veřejné správy v oblasti hazardních her. 

Podrobné informace lze nalézt na stránkách www.mfcr.cz/hazard. 

 



54. Den malých obcí – Sborník konference 

 

Daň z nabytí nemovitých věcí 
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací 
hodnoty byl v pátek 25. září 2020 publikován ve Sbírce zákonů a den poté vstoupil v účinnost. 
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platí se zpětným účinkem k prosinci 2019 nebo později. 

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí 
nikdo, komu byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebo kdo nabyl 
vlastnické právo k nemovité věci neevidované v katastru, v prosinci 2019 nebo později. Návrh dále 
upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu 
bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 
2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky. Cílem balíčku opatření je z dlouhodobého 
hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a omezit prostor pro spekulanty.  

„Zrušením nabývací daně především podáváme pomocnou ruku mladým rodinám, které tím 
povzbudíme k pořízení si vlastního bydlení. Čtyři procenta z kupní ceny bytu dnes v Praze znamenalo 
klidně 200–300 tisíc korun navíc. Ty jim teď zůstanou v kapse, třeba na vybavení nového bydlení. 
Podpoříme tím i spotřebu domácností, čímž pomůžeme znovu roztočit kola české ekonomiky,“ uvedla 
ministryně financí Alena Schillerová. 

Zpětné účinky a žádost o vrácení přeplatku 

Ze zrušení daně z nabytí nemovitých věcí mají zpětně prospěch všichni kupující, kterým katastrální 
úřad provedl vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později. „Jedná se o množinu lidí, kterým 
jsme v rámci liberačního balíčku odsunuli úhradu daně z nabytí nejprve do konce srpna a poté až do 
konce tohoto roku tak, aby tuto daň případně nemuseli platit vůbec. A těm, kteří ji už v předstihu 
zaplatili, vznikne přeplatek, o jehož vrácení mohou nyní požádat,“ vysvětluje ministryně Schillerová. 
O vrácení přeplatku lze žádat na místně příslušném finančním úřadě, který se bude žádostmi zabývat 
od úterý 29. září 2020. Ke vrácení přeplatku následně podle daňového řádu dojde do 30 dnů od podání 
žádosti. Přeplatek lze také použít k úhradě jiné vzniklé daňové povinnosti. 

Rušíme nespravedlivou daň a snižujeme byrokracii 

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí odstraní celou řadu daňových výjimek, se kterými se 
Ministerstvo financí zavázalo bojovat. „Nabývací daň navíc generuje výrazné nespravedlnosti a je 
nákladná na správu. Nelíbí se mi také, že právnické osoby ji dokáží efektivně obcházet prodejem 
podílu v obchodní společnosti,“ uzavírá Alena Schillerová.  

Se samotnou daní navíc zanikne i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Díky 
méně papírování bude možné výrazně snížit počty úředníků, což ušetří řádově stamiliony korun. 
Kvůli zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by naopak státní rozpočet přišel po zbývající část roku 
2020 o výnos ve výši 10,6 mld. Kč a v následujících letech o výnos ve výši 13,8 mld. Kč ročně. 

Návrh schválený vládou dále počítal se zrušením možnosti uplatňovat si po roce 2021 odpočty úroků 
pro nově uzavřené smlouvy o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Poslaneckým 
pozměňovacím návrhem ale zůstává tato možnost ponechána, pouze se pro nové úvěry na bydlení 
obstarané od 1. ledna 2021 snižuje limit odpočtů z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. 
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Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně 
pozdějšího refinancování. 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

 

Voda 
Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření 
s omezeným vodním bohatstvím České republiky. To znamená soulad požadavků všech forem 
užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů, při současném zohlednění 
opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Hlavní zásady státní politiky v oblasti vod pak vycházejí 
z tzv. Rámcové směrnice EU o vodní politice, dalších směrnic z oblasti voda a z obnovené strategie 
EU pro udržitelný rozvoj. 

Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových 
i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU. Základním právním 
předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky členských států je směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. Ochranu vod, jejich využívání 
a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy 
(nařízení vlády, vyhlášky). Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství 
každoročně předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice, která popisuje 
a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod i související legislativní, 
ekonomické, výzkumné a integrační aktivity. 

 

 

Sucho a nedostatek vody 
Sucho je nahodilý přírodní jev způsobený zejména deficitem srážek, který následně vede 
k výraznému poklesu vody v různých částech hydrologického cyklu (v atmosféře, v půdě, ve vodních 
tocích, v podzemních strukturách) a následně i ve vodních zdrojích. Pokud v důsledku sucha 
požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou 
a přijímat další opatření, nastává stav nedostatku vody. 

V současné době se připravuje legislativní zakotvení problematiky sucha a nedostatku vody. 

Aktuální stav sucha je možné sledovat na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu 
http://portal.chmi.cz 
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Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu  
Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po 
roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září 
letošního roku nabízí čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních 
záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. Rezort tak umožní včas nachystat dostatek kvalitních 
projektů, které se již od příštího roku budou moci ucházet o podporu z evropských fondů na 
jejich realizaci. 

„Nastartujeme tak rychlé čerpání evropských peněz z nového programového období 2021–2027 
a zároveň více než třem stovkám obcí zajistíme přístup ke kvalitní pitné vodě,“ říká ministr životního 
prostředí Richard Brabec. 

Nové programové období operačních programů se naplno rozeběhne v příštím roce, už nyní ale obce 
mohou začít chystat své projektové a zadávací dokumentace na výstavbu vodovodů, úpraven vody 
a přivaděčů, včetně související výstavby kanalizací. Finance na jejich přípravu mohou čerpat z úplně 
nové výzvy Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí startuje 1. září 2020 a připraveno 
je celkem 250 milionů korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. 

„Naším dlouhodobým cílem je, aby obyvatelé obcí a měst měli přístup ke kvalitní pitné vodě. Jen 
v letošním roce jsme na podporu výstavby vodovodů, úpraven vody a přivaděčů mezi obce rozdělili 
už jednu miliardu korun. Nyní dáme šanci dalším třem stovkám obcí, kterým zafinancujeme kompletní 
dokumentaci nezbytnou pro zahájení těchto finančně a časově náročných projektů. O prostředky na 
jejich vlastní realizaci si pak obce požádají v novém Operačním programu Životní prostředí,“ 
vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. A dodává, že takto připravené kvalitní 
projekty umožní rychle rozjet čerpání evropských peněz z nového programového období. 

Dotace na pořízení projektové přípravy na vybudování vodovodu, úpravny vody, přivaděčů, včetně 
související výstavby kanalizace pokryje až 90 % výdajů a vyšplhat se může až na částku 5 milionů 
korun. Co konkrétně je možné do projektové přípravy zahrnout upřesňuje ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR Petr Valdman: „Obcím zafinancujeme kompletní dokumentaci, tzn. 
počáteční podkladové studie jako je například geologický či hydrogeologický průzkum, odborný 
posudek, dále projektovou i zadávací dokumentaci. Peníze obcím navíc poskytneme zálohově a teprve 
po doložení skutečných výdajů bude provedeno vyúčtování dotace.“ 

Oprávněnými příjemci mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová 
sdružení právnických osob ovládané z více než poloviny veřejnoprávními subjekty. Příjemce musí 
být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Žádosti je možné podávat od 
1. září 2020 do 29. ledna 2021, nebo do vyčerpání alokace. 

„Očekáváme, že o dotace bude veliký zájem, proto by obce neměly s podáním žádosti příliš dlouho 
váhat. Jakmile bude alokace výzvy naplněna, příjem žádostí bude uzavřen. Průměrné náklady na 
projektovou přípravu se pohybují např. u 20 milionového projektu kolem osmi set tisíců korun. 
Předpokládáme tedy, že podpoříme něco kolem tří stovek projektů a připravíme tak investice 
v hodnotě kolem 6 miliard korun pro rychlé a efektivní čerpání z nového OPŽP,“ uzavírá Petr 
Valdman. 
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Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty 
Příjem žádostí: 1. 9. 2020– 29. 1. 2021 

Alokace: 250 000 000 Kč  

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na 
financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské 
projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027. 

Na co můžete dotaci získat 

 1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 
2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B 

 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny 
odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené 
v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B 

 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné 
vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které 
budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D 

Kdo může žádat 

 Obce/města 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty 

 Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty 

Výše příspěvku 

 Až 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace 

Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované 
opatření OPŽP. 

Termíny 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2020 od 10:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace 

Realizace podpořených projektů: do 31. 1. 2022 

Výzva je průběžná, nesoutěžní. 

Podmínky pro získání dotace 

 Oprávněný příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury 
v dotčené lokalitě. 
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Kompletní podmínky naleznete v Textu výzvy – viz dále. 

Jak podat žádost 

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR – 
https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/default 

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu 

 Ing. Markéta Kaislerová, vedoucí Oddělení II Odboru ochrany vod SFŽP ČR,  
tel.: + 420 267 994 384, e-mail: marketa.kaislerova@sfzp.cz 

 Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka Odboru ochrany vod SFŽP ČR,  
tel.: + 420 267 994 345, e-mail: ivana.vrablikova@sfzp.cz 

 

Text výzvy 

 

Výzva č. 3/2020 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále 
jen „výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „program“). 

 

Číslo Výzvy: 3/2020 

 

Prioritní oblast: 1. Voda 

 

Podoblasti podpory:  

1.3 Čistota povrchových i podzemních vod – pouze v souběhu s 1.6.B 

1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody – samostatně i v souběhu s 1.3 

 

Podporované aktivity: 

1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–
2027 – pouze v souběhu s 1.6B  
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1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních 
vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci 
OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B  

1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody 
včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které 
budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D 

 

Účel dotace: 

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební 
a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 
2021–2027. Pro tuto výzvu OPŽP 2021–2027 bude podmínkou přijatelnosti stavební dokumentace 
pro provedení stavby, pravomocné stavební povolení a uzavřené smlouvy o dílo na realizační zakázku 
v takovém rozsahu, aby bylo možné neprodleně po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP 
2021–2027 (dále jen „RoPD“) zahájit realizaci stavby a její financování. Účel dotace bude splněn, 
bude-li žádost na realizaci opatření, vytvořená na základě projektové přípravy podpořené z této 
výzvy, podaná do OPŽP 2021–2027 a akceptovaná jako přijatelná. 

 

Oprávnění příjemci podpory: 

Oprávněnými příjemci mohou být: obce/města, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti 
ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení 
právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.  

Oprávněný příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v dotčené 
lokalitě dle podmínek Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového 
dokumentu OPŽP 2014–2020. 

 

Termíny výzvy: 

Žádosti je možné podávat od 1. 9. 2020 do 29. 1. 2021 nebo do vyčerpání alokace. 

 

Období realizace: 

Podpořené projekty ve smyslu této výzvy (tj. ukončená fáze přípravy projektů v rozsahu stavební 
dokumentace pro provedení stavby, uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby a vydané 
pravomocné stavební povolení za účelem úspěšného podání žádosti o podporu) musí být realizovány 
nejpozději do 31. 1. 2022. 

 

Výše podpory: 

Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace na jeden projekt činí max. 90 % z celkových 
způsobilých výdajů, definovaných v části 9 této výzvy.  
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Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na realizaci 
opatření OPŽP.  

Dotace bude poskytnuta v plné výši zálohově po nabytí účinnosti smlouvy o podpoře a následně 
vyúčtována dle skutečně vynaložených výdajů a investičních nákladů na realizaci opatření dle 
uzavřené smlouvy o dílo. Vyúčtování dotace vůči Fondu musí proběhnout do 2 měsíců od 
ukončení realizace projektu, nejpozději však do 31. 3. 2022. Nevyužitá část dotace musí být 
vrácena Fondu nejpozději s vyúčtováním.  

 

Alokace: 250 000 000 Kč 

 

1. Cíl výzvy  

Cílem je příprava projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které budou následně podány 
v rámci OPŽP 2021–2027. 

 

2. Popis podporovaných aktivit 

Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity: 

1.3.C Kanalizace (pouze v souběhu s 1.6.B):  

Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 na 
výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, výstavby kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních 
vod (ČOV) v aglomeraci, výstavby kanalizace za předpokladu související výstavby spadající 
pod aktivitu 1.3.D, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod; 

1.3.D Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních 
vod nejsou podporovány) (pouze v souběhu s 1.6 B): 

Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 na 
výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV včetně decentralizovaných řešení likvidace 
odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány) pro veřejnou potřebu dle zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;  

1.6.B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody 
(samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D): 

Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 na 
výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, 
výstavby a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavby úpraven vody, posílení akumulace 
pitné vody (výstavby vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích).  
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3. Oprávnění příjemci podpory  

 obce/města,  

 dobrovolné svazky obcí,  

 obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty,  

 zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty.  

Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů 
nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
v aktuálním znění. 

Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené 
lokalitě dle podmínek Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového 
dokumentu OPŽP 2014–2020. 

 

4. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou zálohově vyplácené dotace ve výši max. 90 % z celkových 
předpokládaných způsobilých výdajů dle části 9 této výzvy z prostředků Fondu s následným 
vyúčtováním na základě směrnice MŽP č. 4/2015, v souladu s programem, v souladu s touto výzvou, 
dále za podmínek stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních 
prostředků (dále jen „rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR (dále jen „Smlouva“). Dotace bude čerpána v plné výši zálohově po nabytí účinnosti 
Smlouvy a následně vyúčtována dle skutečně vynaložených výdajů a investičních nákladů na 
realizaci opatření dle uzavřené smlouvy o dílo. Vyúčtování dotace vůči Fondu musí proběhnout 
do 2 měsíců od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 31. 3. 2022. Nevyužitá část 
dotace musí být vrácena Fondu nejpozději s vyúčtováním. 

Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované 
opatření OPŽP. 

 

5. Alokace prostředků pro výzvu 

Pro výzvu je alokováno celkem 250 000 000 Kč. 

 

6. Termíny výzvy 

Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „žádost“) v rámci této výzvy: 

Zahájení příjmu žádostí: 1. září 2020 od 10 hodin 

Ukončení příjmu žádostí: 29. ledna 2021 do 14 hodin nebo vyčerpáním alokace 
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Podáním žádosti se rozumí elektronické podání žádosti prostřednictvím Agendového informačního 
systému Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „AIS SFŽP“). Žádosti doručené po tomto 
termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování. 

 

7. Období realizace 

Podpořené projekty ve smyslu této výzvy musí být realizovány nejpozději do 31. 1. 2022. 

 

8. Místo realizace projektu 

Projektová příprava, stavební a zadávací řízení musí směřovat výhradně na realizaci projektů na 
území České republiky. 

 

9. Způsobilost výdajů 

Způsobilé jsou ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 
spolufinancovány v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, 
oprávněně a nezbytně vynaložené v přímé souvislosti s realizací předmětu podpory a musí být 
zúčtované s datem uskutečnění zdanitelného plnění nejdříve ke dni vyhlášení této výzvy. Příjemce 
nemůže získat podporu na projekt, u kterého uplynul termín ukončení realizace před předložením 
žádosti o podporu. 

Výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný, přímo a výhradně spojen 
s realizací projektu a být součástí jeho rozpočtu. 

Uvedené podmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zároveň. Jestliže není 
kterákoliv z uvedených podmínek naplněna, nelze výdaj považovat za způsobilý. 

Za způsobilé výdaje jsou považovány výdaje na projektovou přípravu v rozsahu: 

 variantní studie záměru/odborný posudek; 

 podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků projektů (např. geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, čerpací zkoušky, oponentní posouzení návrhů technologického řešení 
úpraven vody); 

 projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (kromě dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 této vyhlášky), 
projektové dokumentace pro projekty dodávek, inženýrská činnost ve vazbě na zajištění 
územního, resp. stavebního povolení; 

 zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dle 
dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020); 

 organizace zadávacího řízení na realizaci vedoucí k uzavření smlouvy o dílo. 
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Specifické podmínky způsobilosti výdajů – financovaná projektová příprava musí směřovat 
výlučně na projekty výstavby kanalizace a vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích, které budou předloženy v rámci OPŽP 2021–2027 v rámci tohoto 
technického a právního řešení projektu: 

 náklady na aktivity 1.3.C a 1.3.D jsou způsobilé pouze v rámci společného řešení s aktivitou 
1.6.B; 

 výstavba kanalizace a výstavba/intenzifikace ČOV k stávající zástavbě za účelem nového 
napojení trvale bydlících obyvatel na kanalizaci s odpovídajícím čištěním odpadních vod; budou 
navrženy systémy oddílné kanalizace; systém jednotné kanalizace lze navrhnout jen ve 
výjimečných případech, a to dojde-li k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace 
na ČOV (např. podchycení volných výustí); 

 stavba záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťových zdrží před ČOV v existujících 
systémech jednotné kanalizace za účelem akumulace a následného odvedení odpadních vod na 
ČOV a jejich vyčištění; 

 rekonstrukce odlehčovacích objektů v případě, že dojde k podstatnému snížení množství 
odlehčených vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených vod za rok a zároveň bude nově 
nainstalováno zařízení na měření množství odlehčených vod; 

 řešení připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod a kanalizaci; 

 intenzifikace ČOV jen v přímé souvislosti s řešením projektu kanalizace za účelem napojení 
nových obyvatel na ČOV, pokud je kapacita stávající ČOV nedostatečná pro napojení nového 
znečištění řešenou kanalizací; 

 výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody k existující zástavbě včetně výstavby 
nebo intenzifikace objektů na síti, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba 
a intenzifikace úpraven vody za účelem nového napojení trvale bydlících obyvatel na veřejný 
vodovod nebo prokazatelného nevyhovujícího zásobování lokality pitnou vodou z hlediska 
kvality nebo množství dodávané pitné vody; 

 opatření, pro která byla zpracována projektová příprava, budou splňovat níže uvedené podmínky 
pro následné podání žádosti do OPŽP 2021–2027: 

 soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovanými Plány dílčích 
povodí (podoblast 1.3); 

 soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů; 

 podporovány budou projekty výstavby kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu dle 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; 

 podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury budou v souladu s přílohou č. 6 
Programového dokumentu OPŽP 2014–2020; 

 u opatření spočívajících v intenzifikaci, úpravách stávajících objektů musí být žadatel 
vlastníkem rekonstruovaných (intenzifikovaných, upravovaných) objektů a staveb 
(v případě svazků obcí žádajících o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské 
infrastruktury jednotlivých členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva 



54. Den malých obcí – Sborník konference 

 

 
 

hospodaření infrastrukturou dotčenou projektem) a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní 
vztah k pozemku, který je dotčen realizací dané akce; 

 realizací projektů dojde ke zvýšení množství čištěných odpadních vod (podoblast 1.3); 
 v případě požadavku vodoprávního úřadu, správce povodí, nebo pokud to vyplývá z opatření 

plánů povodí na vybavení ČOV technologií odstraňování fosforu a jeho provozování, bude 
podpořen pouze projekt, který tyto požadavky splňuje (podoblast 1.3); 

 decentralizované řešení pouze jako součást komplexního investičně efektivního řešení 
likvidace odpadních vod v lokalitě (podoblast 1.3); 

 v případě projektů ČOV na likvidaci odpadních vod v aglomeraci nad 2000 EO musí být 
dodrženy emisní limity závazné pro celou aglomeraci (podoblast 1.3); 

 projektem dojde k napojení dalších obyvatel na kvalitní pitnou vodu (za předpokladu 
existence nebo současného vybudování vyhovujícího systému likvidace odpadních vod), ke 
zlepšení kvality dodávané pitné vody do vodovodní sítě nebo ke zvýšení množství dodávané 
pitné vody (aktivita 1.6.B); 

 opatření s cílem zvýšení množství dodávané pitné vody jsou přijatelná jen v případě nově 
napojených obyvatel nebo prokazatelného doložení nedostatečného zásobování lokality 
pitnou vodou (aktivita 1.6.B). 

Zpracované projektové dokumentace budou řešit stavební práce a dodávky v přímé vazbě na účel 
daného projektu/záměru v rozsahu nezbytném pro jeho úspěšnou realizaci v OPŽP 2021–2027. 

 Daň z přidané hodnoty (DPH) 

DPH je způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané 
hodnoty na vstupu. Nárok pro odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. 

Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plnění, která musí být sama považována za 
způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvótní části, pak je daň z přidané hodnoty 
vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvótní části. Vznikne-li příjemci nárok na 
odpočet DPH zpětně, je příjemce povinen tyto prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne, 
kdy tento nárok vznikl, a to bez ohledu na to, zda ho u orgánů finanční správy uplatní či nikoliv. 

 

10. Podmínky výzvy 

a) Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 
předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem prostřednictvím naskenovaného 
dokumentu do IS AIS. Fond má právo si případně vyžádat originál nebo ověřenou kopii. 

b) Podpora je poskytována na základě rozhodnutí ministra a na základě řádně uzavřené Smlouvy. 
c) Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání žádosti. 
d) V rámci kontroly přijatelnosti posoudí Fond přijatelnost projektového záměru z variantní 

studie/odborného posudku, kterou/který předloží žadatel o dotaci spolu se žádostí, a to z hlediska 
jeho shody s plánovanými oblastmi podpory a podmínkami OPŽP 2021–2027. Nevyhovující 
projekty nebudou akceptovány. 
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e) Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či 
dodávek postupovat podle příslušného zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
a Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, 
(https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=718). 

f) V případě požadavku Fondu je příjemce povinen předložit Fondu ke kontrole dílčí výstup 
projektové přípravy (např. zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení) za 
účelem posouzení, zda je projektovaný záměr v souladu s podmínkami přijatelnosti do OPŽP 
2021–2027. Příjemce může kdykoliv požádat Fond a konzultaci ohledně přijatelnosti projektu ve 
vztahu k OPŽP 2021–2027. 

g) Způsobilost a nezpůsobilost požadovaných nákladů Fond posoudí v rámci kontroly žádosti 

h) Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci příjemce 
podpory (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění). Příjemce podpory je povinen 
všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí 
s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu 
projektu. Oprávněný žadatel musí být registrován v České republice. 

i) Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit podaní žádosti o podporu na realizaci 
projektovaného a soutěženého opatření do nejdříve možné vyhlášené výzvy OPŽP 2021–2027 
relevantní pro dané aktivity. Nepodání žádosti do OPŽP 2021–2027 nebo příprava projektové 
přípravy nepřijatelné (neakceptované) z hlediska podmínek výzvy OPŽP je důvodem odnětí 
dotace. 

j) Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádění kontroly souvisejících dokumentů 
osobám pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, případně také 
kontrolu provedení na místě. 

k) Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, 
nelze podporu poskytnout. 

l) Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby ve lhůtě, 
kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. 

m) Na podporu není právní nárok. 

Termíny výzvy uvedené v bodě 6 nebo termíny/období realizace uvedené v bodě 7 a další termíny 
této výzvy může Fond prodloužit.  

 

11. Sledované indikátory 

název indikátoru  jednotka závaznost indikátoru 

Stavební dokumentace pro provedení stavby  ks ANO 

Pravomocné stavební povolení  ks ANO 

Uzavřená smlouva o dílo  ks ANO 
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Plnění zvolených indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné. V případě neplnění 
těchto indikátorů v takovém rozsahu, aby bylo možné neprodleně po podání žádosti a vydání RoPD 
z OPŽP 2021–2027 zahájit realizaci stavby a její financování, dojde k odnětí podpory. 

 

12. Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu 
předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, 
není-li stanoveno jinak. 

a) K Žádosti: 

 formulář Žádosti o poskytnutí podpory vyplní žadatel v AIS SFŽP; 

 variantní studie projektového záměru/odborný posudek, včetně uvedení předpokládaných 

 nákladů na realizaci cílového opatření – je považováno za posudek dle zákona o Fondu. 
Závazná 

 struktura odborného posudku/variantní studie k žádosti je uvedena v příloze č. 1; 

 kumulativní rozpočet nákladů na projektovou přípravu dle přílohy č. 2; 

 smlouvu o zřízení a vedení bankovního účtu pro příjem dotace; 

b) Ke Smlouvě: 

 smlouva bude uzavřena na základě údajů ze žádosti o podporu do 1 měsíce po vydání 
rozhodnutí. 

c) K doložení finančních toků: 

Pro vyúčtování poskytnuté zálohy z Fondu příjemce podpory doloží kopie plně uhrazených 
daňových dokladů – faktur, označených identifikačním číslem projektu, a to včetně soupisu 
provedených prací, zjišťovacích protokolů a ostatních účetních dokladů. 

Příjemce označí kopie daňových dokladů – faktur, zálohových faktur a bankovních výpisů 
razítkem a podpisem, čímž potvrzuje shodu kopie s originálem. Na fakturách musí být uvedení 
číslo smlouvy o dílo a číslo smlouvy s Fondem. 

Zálohovou fakturu je nutné vždy předložit spolu s daňovým dokladem – fakturou za provedené 
práce, služby a dodávky. Úhradu těchto daňových dokladů (faktur a zálohových faktur) dokládá 
příjemce kopii bankovního výpisu. Úhrada musí být provedena vždy bezhotovostně. 

d) K Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA): 

 ZVA vyplní žadatel v AIS SFŽP; 

 Doloží doklady k naplnění indikátorů (kopie smluv o dílo, kopie stavebního/vodoprávního 
povolení a předávací protokol k projektové dokumentaci); 

 Doloží registrační číslo podané žádosti o podporu z OPŽP 2021–2027. 
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Projektům, u kterých nebude podána a akceptována žádost o podporu v rámci výzvy OPŽP 2021–
2027, bude na poskytnutou podporu vystavena výzva k navrácení finančních prostředků a následně 
po jejím vypořádání bude vydáno ZVA se zohledněním navrácení prostředků. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu projektového 
cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

 

13. Způsob podání žádostí 

Žádosti je potřeba odevzdat níže uvedeným způsobem. Jiným způsobem doručené žádosti nebudou 
přijaty do dalšího administrativního procesu. 

Žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh budou přijímány výhradně elektronicky, a to 
prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS 
SFŽP), který je dostupný prostřednictvím webové stránky www.narodniprogramzp.cz. Podávání 
žádostí bude možné v termínech uvedených v čl. 6 této výzvy. Žádost musí být zpracována v českém 
jazyce v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet musí být uveden v českých korunách. 

Upozornění: pro registraci v AIS SFŽP je nutné mít datovou schránku nebo 
kvalifikovaný/podpisový certifikát. 

Neumožní-li kapacita systému vložit větší soubor, je nutné tuto část příloh doručit 
prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu v uzavřených 
obálkách s označením: 

 

Tištěné přílohy musí být podány nejpozději do 3 pracovních dnů od elektronického podání žádosti, 
přičemž tímto datem se rozumí datum doručení na podatelnu Fondu, popř. datum předání 

Název žadatele 

Adresa žadatele 

IČ žadatele 

 

Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP Výzva č. 3/2020 

Název projektu: doplňte název projektu 

Číslo žádosti: doplňte číslo žádosti z elektronického podání 

 

 Státní fond životního prostředí ČR 

 Odbor ochrany vod 

 Olbrachtova 2006/9 

 140 00 Praha 4 
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doručovatelské službě. Při podávání tištěných příloh je nutné řídit se provozními hodinami podatelny 
Fondu, které jsou zveřejněny na. https://www.sfzp.cz/kontakty/podatelna-e-podatelna/. 

 

14. Administrace žádostí 

Výzva je vyhlášena jako průběžná, nesoutěžní. 

Žádosti podléhají kontrole úplnosti, formální správnosti a přijatelnosti. Kontrolou přijatelnosti se 
rozumí posouzení věcné správnosti a vyhodnocení splnění podmínek výzvy. Je-li žádost formálně 
úplná a je posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek výzvy, je akceptována, o čemž je 
žadatel Fondem informován prostřednictvím AIS SFŽP. 

Nesplňuje-li žádost podmínky dané výzvy, může být administrace takové žádosti ze strany Fondu 
ukončena prostřednictvím usnesení o zastavení administrace žádosti, a to kdykoli v průběhu její 
administrace, tj. od podání žádosti až do vydání rozhodnutí. 

Žádosti, které splňují podmínky výzvy, budou následně předloženy k projednání Radě Fondu 
a k vydání rozhodnutí. 

Podpořeny budou pouze úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky dané směrnicí MŽP 
č. 4/2015, programem a touto výzvou, maximálně však do výše disponibilní alokace výzvy. 

 

15. Přijatelnost projektů (relevantní dle plánované aktivity)  

 soulad žádosti s výzvou; 

 soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy 
k žádosti. 

 

16. Kritéria pro výběr projektů  

Žádosti podané do této výzvy nepodléhají hodnocení, Fond posoudí přijatelnost projektových záměrů 
dle podmínek výzvy a dle data podání žádosti o podporu. Akceptované projekty budou seřazeny dle 
data a času podání. 

 

17. Čerpání podpory 

a) Podpora je Fondem vyplacena bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na 
bankovní účet příjemce podpory uvedený ve smlouvě. 

b) Fond poskytuje podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů. Výdaje musí být v souladu s 
pravidly této výzvy a platné legislativy. 

c) Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly dokončeny (ve smyslu této výzvy) před 
podáním žádosti. 
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d) Finanční podpora je poskytována ve výši 90 % ze základu pro výpočet podpory, tj. z celkových 
způsobilých nákladů. V tomto procentuálním vyjádření je podpora uvolněna Fondem na 
bankovní účet příjemce podpory dle náležitostí stanovených smlouvou. Zálohu v plné výši 

e) dotace Fond uvolní bez žádosti o uvolnění prostředků do 15 pracovních dnů po nabytí účinnosti 
Smlouvy. 

f) Zálohové prostředky poskytnuté podle bodu d) je příjemce povinen použít účelově pouze na 
úhradu věcně způsobilých výdajů projektu podle této výzvy, včetně možnosti poskytnout zálohu 
dodavateli prací, služeb a dodávek s následným vyúčtováním. Neoprávněné použití prostředků, 
popř. zadržování prostředků Fondu je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
zákona 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla). Porušení rozpočtové kázně řeší orgány finanční 
správy vyměřením odvodu prostředků a vyčíslením penále za porušení rozpočtové kázně. 

g) Vyúčtování poskytnuté zálohy je příjemce podpory povinen doložit Fondu podle této výzvy 
a Smlouvy. 

 

18. Změny projektu 

a) Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních a kontaktních 
údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností a podmínek obsažených ve 
smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA. Budou-li změny realizovány bez souhlasného 
stanoviska Fondu a dojde-li v důsledku změny k nesplnění podmínek výzvy, nebude podpora 
poskytnuta, resp. příjemce může ztratit nárok na poskytnutou podporu, resp. její část. 

b) Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami programu. Změnu dle 
posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. 

 

19. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na telefonním čísle 
800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00), případně prostřednictvím e-mailové adresy: 
dotazy@sfzp.cz. 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Závazná struktura odborného posudku/variantní studie k žádosti 

Příloha č. 2 – Kumulativní rozpočet nákladů na projektovou přípravu 

Přílohy viz: www.mvzp.cz 
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Seriál Kapka vody na ČT 
Od 1. září se každý pracovní den v hlavním vysílacím čase na ČT1 i ČT2 objevuje miniseriál 
Kapka vody. Za nápadem na jeho vznik stojí Ministerstvo životního prostředí a populární 
propagátor environmentálních témat – moderátor Vladimír Kořen. Voda je základem života, 
v důsledku klimatické změny ale o ni můžeme přijít. Klíčem je si vody vážit a umět s ní správně 
hospodařit, a to na úrovni státu, krajů, obcí, institucí a firem, vlastníků půdy, rodin, každého 
z nás. Prostřednictvím 40 dvouminutových pořadů se diváci dozvídají, jaká se nabízejí řešení. 

Pořad Kapka vody představuje nový edukativní mini formát s průvodcem a dlouholetým 
popularizátorem témat z oblasti životního prostředí a vědy Vladimírem Kořenem. Jde o informační 
kampaň s prvky zábavy, která se věnuje hospodaření s vodou. 

„Ve dvouminutových spotech se zaměřujeme na hlavní spotřebitelský proud, tedy běžné domácnosti. 
Cílem je ale také oslovit ty, kteří mohou situaci zásadně ovlivnit jako jsou třeba vlastníci půdy 
a hospodáři, obce, lidé z veřejné správy, občanských iniciativ či korporací. Abychom v české krajině 
dokázali udržet vodu, potřebujeme společně zabrat. Budeme se věnovat například využití dešťové 
vody, zeleným střechám a fasádám, projektům na obnovení studánek, pramenů, mokřadů či remízů. 
Poradíme, jak s vodou hospodařit, jak ji čistit, jak pomoci sobě i přírodě. Vodu dostatečně neoceníme, 
dokud nám nevyschne studna. A to platí o všem v životě,“ poznamenává k novému pořadu moderátor 
Vladimír Kořen. 

Miniseriál Kapka vody odkazuje na hlavní problémy současnosti i blízké budoucnosti a hledá 
řešení, jak zachovat dostatečné množství vody v dobré kvalitě pro další generace. Jednotlivé epizody 
ukazují i dobré příklady z praxe jako realizované projekty z Operačního programu Životní prostředí, 
které ochraňují přírodní zdroje a zlepšují životní prostředí v České republice. Pořad byl vytvořen 
v koprodukci ČT a MŽP, s finanční podporou EU fondů. 

„Kapka vody poutavou formou vysvětlí palčivé problémy dneška se suchem a nedostatkem vody, které 
řeším na nejrůznějších úrovních dnes a denně – ubývání vláhy v krajině i ve městech, potřebu obnovy 
tradiční struktury krajiny v podobě remízků, mezí, mokřadů či tůní, ale i ubývaní vody v podzemních 
vrtech i povrchových vodách. Ale hlavně ukáže cestu ven, tedy mj. praktické možnosti pro rodiny, ale 
i pro obce a města k využívání srážkové vody. Ty u veřejných a obytných budov mohou dnes široce 
využívat například podzemních vsakovacích zařízení, výměny nepropustných povrchů, akumulačních 
nádrží na vodu na zálivku či splachování. Pořad i vysvětlí, co jsou dešťové zahrady. Představí 
možnosti pro obecní čištění odpadních vod, ať už je to centrální řešení s kořenovou čističkou nebo 
decentrální s využitím soustavy DČOV. A to všechno hravou a srozumitelnou formou díky poutavému 
průvodci v osobě Vladimíra Kořena. A samozřejmě seriál nezapomene ani na opatření v krajině, 
třeba na protipovodňové revitalizace říčních koryt, protierozní opatření v podobě travních pásů, 
mezí, hrázek nebo zlepšení skladby monokulturních lesů. Diváci se mohou těšit i na zajímavosti 
k vodnímu tématu, třeba na představení unikátního čištění pitné vody pomocí aktivního uhlí na 
Želivce,“ dodává ministr životního prostředí Richard Brabec. 
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MINISTERSTVO VNITRA 

 

 

Informace k výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků od 1. ledna 2021 

 
Ministerstvo vnitra předložilo vládě materiál, který navrhuje neměnit od 1. ledna 2021 nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
a zachovat tak pro příští rok stávající „tabulkovou“ výši odměn členů zastupitelstev ÚSC. 

Návrh byl projednán a schválen vládou dne 7. září 2020 a bylo k němu přijato usnesení č. 889. 

Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Praha 8. září 2020 

 

 

Informace Ministerstva vnitra 
k možnostem krajů a obcí ukládat povinnosti k provedení krizových opatření v době trvání 
nouzového stavu 

Tento materiál byl vypracován odborem bezpečnostní politiky ve spolupráci s odborem veřejné 
správy, dozoru a kontroly a odborem legislativy a koordinace předpisů. 

Nouzový stav je jeden ze tří krizových stavů, přičemž méně závažným krizovým stavem je stav 
nebezpečí, vyšším pak stav ohrožení státu. Nouzový stav může vyhlásit podle čl. 5 odst. 1 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda, a to v případě živelních pohrom, 
ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu 
ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Konkrétní 
postupy a oprávnění orgánů krizového řízení pro řešení krizových stavů upravuje zejména zákon 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

V případě nouzového stavu je vláda hlavním orgánem krizového řízení, přičemž za účelem řešení 
tohoto krizového stavu je oprávněna vydávat krizová opatření. Oprávnění vlády plynou z jejího 
ústavního postavení jakožto vrcholného orgánu výkonné moci (čl. 67 odst. 1 Ústavy) a z její celostátní 
územní působnosti. Krizovými opatřeními podle § 2 písm. c) krizového zákona rozumíme 
organizační nebo technická opatření určená výlučně k řešení krizové situace a odstranění jejích 
následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. 

Z rozsahu územní i věcné působnosti vlády jako vrcholného orgánu krizového řízení vyplývá 
i hierarchie krizových opatření ostatních orgánů krizového řízení ve vztahu ke krizovým opatřením 
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vlády. V případě orgánů krajů či obcí platí, že jimi přijímaná krizová opatření v době trvání 
nouzového stavu mají primárně sloužit k provádění krizových opatření vlády, čímž se rozumí 
zejména upřesnění či konkretizace činností nebo omezení, která jsou obecně uložena v krizových 
opatřeních vlády. Na úrovni kraje či obce tak půjde o taková krizová opatření, která například 
upřesňují vládou uložené zákazy pohybu či pobytu osob na veřejně přístupných místech tím, že 
uvedou konkrétní místa na daném území, kam je zakázán či omezen vstup. Stejně tak v případech, 
kdy vláda stanoví povinnost evakuace, může opatření kraje či obce určit konkrétní místa v rámci 
daného území, která budou sloužit pro evakuaci osob. Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že 
oprávnění kraje či obce regulovat při trvání nouzového stavu opatření k řešení krizového stavu lze 
realizovat pouze v mezích nařízených krizových opatření vlády. 

Rozhodně pak není možné jakkoli rozšiřovat vládou nařízená krizová opatření, kterými je zasahováno 
do základních lidských práv a svobod. V současné situaci tak například nelze z toho, že vláda 
v usnesení č. 215 ze dne 15. března 2020 (publikováno pod č. 85/2020 Sb.) omezila volný pohyb 
osob (s taxativně vymezenými výjimkami) a nařídila podmínku nezbytnosti pohybu osob na veřejně 
dostupných místech a při době kontaktu s jinými osobami, dovozovat, že by bylo ze strany kraje či 
obce možné, aby byl za účelem provedení takového krizového opatření vlády nařízen například úplný 
zákaz vycházení či plošný zákaz prodeje alkoholických nápojů na celém území kraje či obce. Takové 
opatření jde jednoznačně nad rámec krizového opatření vlády a nedůvodně a neoprávněně zasahuje 
do základních práv a svobod dotčených osob. Ostatně zákaz konzumace alkoholických nápojů na 
veřejnosti lze podřadit pod zákaz volného pohybu osob, resp. pod nařízení omezit pohyb na veřejně 
dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou 
míru ve smyslu bodu II krizového opatření publikovaného pod č. 85/2020 Sb. 

Výše uvedené závěry vyplývají zejména z § 14 odst. 6 krizového zákona, kde je stanovena pravomoc 
(i povinnost) hejtmana zajišťovat provádění vládou (v době nouzového stavu nebo stavu ohrožení 
státu) stanovených krizových opatření v podmínkách kraje, tedy konkretizovat krizová opatření tak, 
aby byla co nejúčinnější ve specifických podmínkách toho kterého kraje. V případě, kdy je vyhlášen 
nouzový stav, platí, že hejtman je oprávněn nařizovat opatření podle § 14 odst. 4 krizového zákona 
pouze za podmínky, že vláda sama nepřijala obdobné krizové opatření (může například nařídit zákaz 
vstupu, pobytu a pohybu osob na konkrétně vymezeném místě nebo území kraje). Tato podmínka je 
odůvodněna mimo jiné tím, že vláda je v případě vyhlášení nouzového stavu prioritním orgánem, 
který má zejména vydávat krizová opatření. 

V případě starosty obce vyplývá výše uvedené z ustanovení § 22 krizového zákona, které uvádí, že 
při vyhlášení nouzového stavu starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách 
obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho 
vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě 
obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. 
Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce. 

Ustanovení § 22 krizového zákona ovšem nelze považovat za speciální zmocnění k vydání nařízení 
obce, kterým by bylo možné regulovat jakoukoli oblast v přenesené, natož samostatné působnosti 
obce. Toto ustanovení lze aplikovat pouze v případech, kdy je obec v souladu s ustanovením § 11 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k vydání nařízení obce v určité oblasti 
zmocněna speciálním zákonem. V případě, že jsou splněny podmínky dle tohoto speciálního zákona, 
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může obec vydat nařízení obce, pro jehož účinnost a zveřejnění se v případě, že toto nařízení slouží 
k zajištění provedení krizových opatření v podmínkách obce, použije se ustanovení § 22 krizového 
zákona. Obce tedy v žádném případě nejsou oprávněny stanovovat formou nařízení obce další vlastní 
opatření nad rámec provedení krizových opatření stanovených vládou a v jejich mezích, ani zavádět 
regulaci v oblastech, v nichž za běžných okolností (mimo nouzový stav) nelze nařízení obce vydat. 

Pokud se týká určení orgánu kompetentního k vydání nařízení obce k zajištění provedení krizových 
opatření v podmínkách obce, je nezbytné upozornit, že krizový zákon ani jiná právní úprava 
nezmocňují starostu, aby v době vyhlášeného nouzového stavu vydával nařízení obce (města). 
Nařízení obce vydává podle § 102 odst. 2 písm. d) obecního zřízení rada obce (resp. v obcích, kde se 
rada nevolí, podle § 102 odst. 4 obecního zřízení zastupitelstvo obce) a současná právní úprava 
nepřipouští, ani po vyhlášení nouzového stavu podle krizového zákona, výjimku. V souladu 
s odbornou literaturou lze ovšem připustit názor, že existuje-li nebezpečí z prodlení, nařízení obce 
dle § 22 odst. 1 krizového zákona bude oprávněn vydat i samotný starosta obce s tím, že rada obce či 
zastupitelstvo obce, není-li rada zřízena, musí na svém nejbližším zasedání přijaté nařízení obce 
schválit nebo zrušit. Není-li na nejbližším zasedání příslušného orgánu nařízení obce schváleno, 
pozbývá další platnosti.  Takové zrušení bude mít účinky ex nunc. Podobnou právní úpravu ostatně 
stanoví ústavní zákon o bezpečnosti ČR v čl. 5 odst. 1 a 3 ohledně vyhlášení nouzového stavu. Tuto 
právní úpravu lze použít analogicky. Blíže vizte VANÍČEK, J., VODEHNAL, O. Krizový zákon. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 288 s. 

Lze tedy shrnout, že: 

 vláda je v době trvání nouzového stavu hlavním orgánem krizového řízení, oprávněným 
vydávat krizová opatření, 

 krizová opatření orgánů krajů a obcí nařizovaná v době nouzového stavu mají primárně 
sloužit k provádění stanovených krizových opatření vlády, 

 krizová opatření orgánů krajů a obcí nařizovaná v době nouzového stavu musí být 
vydávána v souladu a v mezích stanovených krizových opatření vlády, 

 orgány krajů o obcí nejsou oprávněny jakkoli rozšiřovat vládou nařízená krizová opatření, 
kterými je zasahováno do základních lidských práv a svobod. 

Zpracovatel: Mgr. Lubomír Janků, odbor bezpečnostní politiky MV ČR,  
tel. 974 833 156, email: lubomir.janku@mvcr.cz 
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Informace pro obce – konání zasedání zastupitelstev obcí  
od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020 včetně 
 

I. 
Nouzový stav 

 Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020, publikovaným pod č. 391/2020 Sb., vyhlásila vláda 
na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů nouzový stav (podle čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

 V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vláda na své schůzi dne 8. října 2020 přijala krizová 
opaření ve smyslu § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se 
konání hromadných akcí. 

 Tato (dále uvedená) krizová opatření se týkají i jednání zastupitelstev a dalších obecních 
orgánů. 

 

II. 
Vyhlášená krizová opatření 

 Usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020, č. 1021, publikované ve Sbírce zákonů pod č.  407/2020 
Sb. (1), v bodě I. 1. 
zakazuje s účinností od 14. října 2020, 00:00 hod. do 3. listopadu 2020, 23:49 konat hromadné 
akce konané v počtu vyšším než šest osob ve vnitřních prostorech staveb i ve vnějších 
prostorech (se stanovenými výjimkami). 

 Tento zákaz se nevztahuje mj. na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, 
orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, 
které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi 
jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno 
místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. 

 

III. 
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

 Na jednání zastupitelstev se dále vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze 
dne 12. 10. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN (2). Toto mimořádné opatření: 

 Všem osobám (až na stanovené výjimky) s účinností ode dne 13. října 2020 od 00:00 do 
odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných 
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo 
jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorech staveb, 
v prostředcích veřejné dopravy a na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné 
dopravy. 
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 Z hlediska průběhu zasedání zastupitelstev lze poukázat na výjimku upravenou v odstavci 
2 písm. n) tohoto mimořádného opatření, podle něhož se tato povinnost nevztahuje na 
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy 
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 
2 metry od jiné osoby. Za tyto osoby je přitom možné považovat členy zastupitelstva 
obce v průběhu zasedání zastupitelstva. 

 

IV. 
Konání zasedání zastupitelstev obci po 14. 10.2020 na základě shrnutí výše uvedených podmínek 

 

 

Z hlediska podmínek pro konání zasedání: 

1. Zasedání zastupitelstva se od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 (včetně) konají za 
obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích. 

2. Na zasedání zastupitelstva se dále vztahuje omezení účasti veřejnosti v počtu 
max. 100 osob, přičemž mezi zástupci veřejnosti musí být rozestup nejméně 
2 metry a každý musí mít místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Tzn., že 
zasedání se nemůže účastnit více než 100 osob z řad veřejnosti. 

Do „veřejnosti“ se nezapočítávají členové zastupitelstva (nejde o zástupce veřejnosti), ani 
obslužný personál (zaměstnanci organizující zasedání či účastnící se v rámci plnění 
pracovních povinností pro obec na zasedání zastupitelstva). 

3. Dále se na jednání zastupitelstva vztahuje specifická povinnost pro osoby 
účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest („roušku“ apod.), pokud se 
jednání koná ve vnitřních prostorech staveb. 
 

Předepsanou ochranu dýchacích cest musejí užít: 

a. členové zastupitelstva nebo zaměstnanci účastnící se zasedání v rámci plnění 
pracovních povinností, pokud mezi nimi není dodržen rozestup 2 metrů (je-li 
rozestup dodržen, ochranu mít nemusejí, byť ji lze doporučit). 

b. ostatní účastníci zasedání (veřejnost), a to za všech okolností. 
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Poznámky: 

 Povinnost zajistit ochranu dýchacích cest má každý účastník zasedání sám. Není povinností 
obce tuto ochranu zajistit sama (může tak ovšem učinit např. poskytnutím ochranných 
prostředků). 

 Dále je nutné zohlednit případné specifické požadavky, které by pro konkrétní kraj (či jeho 
část) stanovila mimořádná opatření jednotlivých krajských hygienických stanic. 

 Obecně se neuplatní ani povinnost rozestupů mezi účastníky, byť není vyloučeno, aby 
rozestupy v rámci vlastního organizačního opatření stanovila sama obec. 

 

 

Otázky a odpovědi 

Lze zasedání uskutečnit i mimo budovu obecního úřadu? 

 Zákon o obcích stanoví požadavek, aby se zasedání konalo v územním obvodu obce (§ 92 
odst. 1). Může se konat v jednací místnosti, ale i kdekoliv v obci (kulturním sále, kinosále 
apod.). Není vyloučeno ani konání tzv. „venku“, tedy mimo jednací místnost. 

 

Jak postupovat, pokud kvůli hygienickým (bezpečnostním) preventivním opatřením není 
zajištěna účast všem zájemcům z řad veřejnosti? 

 Zákon o obcích sice v § 93 odst. 3 stanoví požadavek veřejnosti zasedání zastupitelstva. Ta 
však nespočívá v nároku každého, kdo má zájem se zasedání zúčastnit, aby mu tato účast byla 
umožněna. Zásada veřejnosti totiž má i své faktické limity dané např. kapacitou jednací 
místnosti nebo bezpečnostními opatřeními. Nesmí se však jednat o cílené jednání ze strany 

Z hlediska účastníků zasedání: 

 Členové zastupitelstva a zaměstnanci obce: 

- 1) Členové zastupitelstva a zaměstnanci obce účastnící se zasedání při výkonu 
svých pracovních povinností nemusejí mít rozestupy 2 metry (lze je však 
doporučit). 

- 2) Nemusejí mít ochranu dýchacích cest (roušky), pouze pokud je mezi nimi 
rozestup alespoň 2 metry. 

 Ostatní účastníci (veřejnost): 

- 3) Ostatní účastníci (veřejnost) musejí mít roušky za všech okolností, musí 
mezi nimi být rozestup alespoň 2 metry a každý z nich musí mít určeno 
místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. 

- 4) Z řad veřejnosti se může účastnit maximálně 100 osob. 
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obce (volba co nejmenší místnosti pro jednání s cílem vyloučit veřejnost). Současně musí být 
umožněna alespoň přiměřená účast veřejnosti (zcela ji z tohoto důvodu vyloučit nelze, když je 
povinností obce zajistit takové místo konání, kde bude moci být veřejnost v přiměřené míře 
účastna). 
Není vyloučeno, aby v případě osobní účasti došlo k oddělení členů zastupitelstva obce 
a od ostatních osob vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo 
konání zasedání v otevřeném prostoru, tak, aby byla zachována možnost uplatňovat zákonná 
práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. Z § 93 odst. 3 zákona o obcích totiž nelze 
dovodit, že zástupci veřejnosti musí být za všech okolností fyzicky přítomni v jednací místnosti. 
Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva lze zajistit přijetím jiných vhodných opatření, jsou-
li pro takový postup s ohledem na konkrétní okolnosti objektivní legitimní důvody. 
 

Není-li člen zastupitelstva účasten jednání s ochranou úst a nosu, lze jej vykázat ze zasedání? 

 Pokud se člen zastupitelstva obce dostaví na jednání bez ochrany úst nebo nosu, ačkoli je 
povinen tuto ochranu užít (srov. výše), nemůže mu z tohoto důvodu být účast na jednání 
zakázána (nelze jej vykázat z jednací místnosti). V takovém případě nezbývá než zajistit 
asistenci Policie České republiky, která dohlíží na dodržování hygienických (bezpečnostních) 
opatření. Ta zasáhne, pokud jsou splněny podmínky plynoucí z příslušných právních předpisů, 
zejména ze zákona o Policii ČR. 
 

Jak zajistit osobní účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva? 

 Podle § 93 odst. 3 zákona o obcích je zasedání zastupitelstva veřejné, přičemž podle § 16 odst. 
2 písm. c) zákona o obcích mají občané obce (a případně další osoby) právo vyjadřovat na 
zasedání zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem. 

 Osobní účast veřejnosti 

Osoby, které se zasedání účastní osobně, musejí mít, pokud by se jednání zastupitelstva 
konaného ve vnitřních prostorách, ochranu úst a nosu rouškami či jinými opatřeními a musí 
mít místa k sezení zachovávající dvoumetrové rozestupy. 
Proto pokud technické prostředky umožňují, aby se veřejnost aktivně podílela na jednání 
zastupitelstva, zejména aby mohla sledovat průběh zasedání a uplatňovat své právo 
vyjadřovat stanoviska ve smyslu § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, aniž by musely být 
osoby fyzicky přítomny ve stejné jednací místnosti, k porušení zásady veřejnosti zasedání 
nedojde. 

 Distanční účast veřejnosti 

Není vyloučena ani účast veřejnosti distančně, tzv. na dálku, mimo jednací místnost (k tomu 
srov. výše), případně prostřednictvím internetu (videokonference apod.). 
Podmínkou však je, že distanční účast veřejnosti zajistí občanům obce a dalším osobám 
(§ 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona o obcích) možnost uplatňovat právo vyjádřit na jednání 
zastupitelstva stanovisko k projednávané věci ve smyslu § 16 odst. 2 písm. c) zákona 
o obcích. 
Není však možné přijmout takové opatření, při němž by byla účast veřejnosti na jednání 
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zastupitelstva „odkázána“ jen na on-line přítomnost (pouhé sledování). S ohledem na § 93 
odst. 3 zákona o obcích musí být umožněna účast i osobám, které se dostaví na jednání 
fyzicky. V jejich případě je ovšem možné zajistit účast mimo jednací místnost (srov. výše), 
např. umístěním obrazovky a mikrofonu k případnému uplatnění práva podle § 16 odst. 
2 písm. c) zákona o obcích. 
 

On-line přenosy a záznamy z jednání zastupitelstva? 

 Zákon o obcích ani žádné mimořádné opatření neukládají povinnost zajistit on-line 
přenos se záznamem. Takový postup je však možný, a to za splnění ostatních podmínek. 

 V této souvislosti je vhodné připomenout, že on-line přenosy zasedání zastupitelstva 
(probíhající v reálném čase bez záznamu) nepodléhají ochraně osobních údajů (nejsou 
zpracováváním osobních údajů). Na rozdíl od toho při zveřejnění záznamu již bude nutné splnit 
povinnosti podle GDPR, zejména odstranit ze záznamu osobní údaje, neboť se již jedná 
o zpracovávání osobních údajů (srov. obecné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ke 
zpřístupňování záznamů z jednání zastupitelstev č. 2/2013 (3)). 
 

Mohou být členové zastupitelstva účastni na jednání zastupitelstva distančně? 

 Zákon o obcích vychází z osobní účasti členů zastupitelstva na jednání zastupitelstva, a to 
v době, kdy jednání probíhá. Z tohoto důvodu není přípustné, aby zastupitelé hlasovali tzv. per 
rollam (tedy aby členové zastupitelstva předem písemně zaslali svá stanoviska k navrženým 
věcem a svá rozhodnutí). 

 Pokud jde o možnost distanční účasti (distančního hlasování), Ministerstvo vnitra s ohledem na 
určité problematické aspekty aktuálně připravuje změnu zákona o obcích, která by měla 
podmínky pro distanční účast zastupitelů upravit. 
 

Počítání tříměsíční lhůty pro konání zastupitelstev 

 Doba, po níž trvá nouzový stav, tj. nyní doba od 5. 10. 2020 od 0:00 do ukončení, není 
započítávána do plynutí maximální tříměsíční lhůty pro konání jednotlivých zasedání 
zastupitelstev, stanovené v § 92 odst. 1 zákona o obcích. Jednotlivá krizová opatření v době 
nouzového stavu totiž různým způsobem omezují zasedání, přičemž jejich cílem je konat 
zasedání jen v nezbytných případech. Samo o sobě splnění tříměsíční lhůty takovým 
nezbytným případem (v porovnání s riziky šíření nákazy COVID-19) nebylo, proto doba trvání 
nouzového stavu započítána není. Trvat na tom, aby se zasedání konalo i v době nouzového 
stavu, jen pro splnění této zákonné lhůty, by tedy bylo zcela zjevně proti smyslu nouzového 
stavu, tedy proti minimalizaci rizik k šíření nákazy. 

Příklad: Poslední zastupitelstvo se konalo dne 7. září 2020, nouzový stav byl vyhlášen 5. října 
2020. Z devadesátidenní lhůty (zastupitelstvo schází nejméně 1 za 3 měsíce) tak uplynulo 
pouze 27 dní. Další doba, po níž trvá nouzový stav, tj. nyní doba od 5. 10. 2020 od 0:00 do 
ukončení, není do plynutí maximální tříměsíční lhůty započítávána. 
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Jednání jiných kolektivních orgánů 

 Žádné mimořádné opatření neupravuje či nevylučuje výslovně podmínky pro jednání ostatních 
obecních kolektivních orgánů (rady obce, výborů zastupitelstva či komise rady obce). Pro 
jejich jednání se tedy uplatní plně výše uvedená obecná mimořádná opatření obdobně, 
jako na zasedání zastupitelstva (srov. výše). 

 Není vyloučeno ani případné jednání rady formou videokonference či telekonference. 
Zákon o obcích sice konstituuje radu obce jakožto kolektivní orgán, jenž jedná a rozhoduje na 
svých schůzích (§ 101 odst. 1 a 2), takže podstatou jejího jednání a rozhodování je „přítomnost“ 
jednotlivých členů rady obce, nicméně přítomnost členů rady může být nejen fyzická, 
tj. v jednací místnosti rady, ale i prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line 
videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující „přítomnost“ připojených osob 
v reálném čase. Není však možné korespondenční jednání či hlasování členů rady obce, tedy 
rozhodování per rollam, neboť platně (právně relevantně) mohou hlasovat pouze ti členové rady 
obce, kteří jsou v okamžiku hlasování přítomni probíhající schůze. 

 

 

Zpracoval: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 
Praha, 13. října 2020 

 

 

Odkazy: 

1) https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38957 

2) https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-
cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-do-odvolani/ 

3) https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2013/d-2796 
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Dílčí aspekty související se zasedáními obecního zastupitelstva 
 

Úvodem 

Dostává se Vám do rukou metodické doporučeni k činnosti územních samosprávných celků, které 
pro Vás připravil odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Jedná se o nedílnou 
součást řady metodických doporučení, která by měla přispět ke zvýšeni míry informovanosti 
územních samosprávných celků. Obsažené informace jsou cíleny na pomoc územním samosprávným 
celkům, a to především v problematikách spadajících do tzv. samostatné působnosti. Tematická 
zaměřeni jednotlivých metodických doporučeni jsou vybírána na základě podnětů a dotazů, se 
kterými se odbor dozoru a kontroly veřejné správy setkává nejčastěji. V případě změny právních 
výkladů v souvislosti s přijetím nových zákonů jsou metodické pomůcky průběžně aktualizovány. 
Věříme proto, že metodické doporučeni přispěje k usnadněni Vaší každodenní činnosti. 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy 

 

 

I. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

1. Jaký je význam zápisu ze zasedání zastupitelstva obce? 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající 
průběh zasedání. Jako každá veřejná listina je i zápis vybaven presumpcí správnosti svého obsahu, 
což znamená, že skutečnosti v něm uvedené je nutno pokládat za pravdivé, pokud se neprokáže opak. 
Při prověřování podání je nutno zkoumat skutečnosti, které by pravdivost a správnost zápisu 
zpochybnily. Pouhé sdělení podatele, které není podloženo žádnými relevantními dokumenty (např. 
vyjádřením členů zastupitelstva obce, zvukovým záznamem apod.), však samo o sobě správnost 
obsahu zápisu zpochybnit nemůže. Ministerstvo vnitra prověřuje zákonnost konkrétního postupu 
obce především na základě dokumentů, které si k tomuto účelu od obce vyžádá. Z tohoto hlediska 
představuje zásadní dokument právě zápis ze zasedání zastupitelstva obce. Z výše uvedeného důvodu 
je třeba při vyhotovování zápisu ze zasedání zastupitelstva obce věnovat pozornost jak formální, tak 
obsahové stránce, neboť zápis je zásadním dokumentem o činnosti nejvyššího orgánu obce. 

 

2. Jakou důležitost přikládá Ministerstvo vnitra vyjádření starosty, které obdrží spolu 
s vyžádaným zápisem ze zasedání zastupitelstva obce? 

Vyjádření starosty (či jím pověřené osoby), které bývá zasíláno spolu s vyžádanými dokumenty, je 
nutno považovat za oficiální vyjádření obce, které je taktéž nadáno presumpcí správnosti. Dle § 103 
odst. 1 zákona o obcích starosta zastupuje obec navenek, proto jeho vyjádření, o které Ministerstvo 
vnitra požádá v souvislosti s prověřováním obdrženého podání, je nutno považovat za oficiální 
vyjádření obce. V případě rozporu vyjádření starosty (za obec) a tvrzení podatele nelze bez předložení 
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důkazů o nepravdivosti vyjádření starosty považovat vyjádření podatele za důvodné. Pokud podatel 
namítá nepravdivost vyjádření starosty či ve svém podání uvádí jiné skutečnosti, než jsou uvedeny 
v oficiálním vyjádření starosty coby reprezentanta obce, nelze taková tvrzení bez předložení 
relevantních důkazů považovat za prokázaná. Ministerstvo vnitra je tedy povinno vycházet 
presumpce pravdivosti vyjádření starosty či jiné pověřené osoby. Proto je třeba se s výhradami obrátit 
primárně přímo na zastupitelstvo obce, kterému je starosta ze své funkce odpovědný a které může 
nejlépe posoudit oprávněnost výhrad podatele. V této souvislosti je nutno připomenout, že starosta je 
veřejným činitelem (§ 89 odst. 7 trestního zákona), z čehož vyplývá, že v jeho vyjádření za obec 
musejí být uvedeny jedině pravdivé informace a všechny relevantní informace, které se vážou 
k předmětu podání. Z tohoto principu Ministerstvo vnitra při vyřizování nejrůznějších podání 
vychází. Pokud by došlo k situaci, kdy vyjádření starosty nekoresponduje se zápisem ze zasedání 
zastupitelstva obce, je nutno dát přednost správnosti textu zápisu jakožto oficiální výstup kolektivního 
orgánu obce před výstupem monokratickým. Navíc se občas stává – chybně – že starosta zasílá 
vyjádření sám za sebe jakožto jeden z orgánů obce, nikoli však za obec, kterou reprezentuje navenek. 
Ne vždy totiž musí starosta disponovat úplně všemi informacemi, jimiž disponují např. další orgány 
obce, zvláště ve městech, kde mají např. složitější organizační strukturu městského úřadu. 

 

3. Jaké jsou podstatné náležitosti zápisu za zasedání zastupitelstva obce? 

a) Počet přítomných členů zastupitelstva obce – tento údaj je nezbytný pro osvědčení 
skutečnosti, že zastupitelstvo obce je schopno se usnášet – viz § 92 odst. 3 zákona o obcích, dle 
kterého zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
jeho členů, ve spojení s § 87 zákona o obcích, podle něhož k platnému usnesení zastupitelstva 
obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva 
obce. Vzhledem k výše uvedenému se doporučuje zaznamenávat změny v počtu přítomných 
členů zastupitelstva obce včetně okamžiku změny (nejlépe v textu zápisu u jednotlivých bodů 
programu), resp. důsledně zaznamenávat počet přítomných členů zastupitelstva obce. 

b) Schválený pořad (program) zasedání zastupitelstva obce - viz § 95 odst. 1 zákona o obcích, 
dle kterého se v zápise vždy uvede ... schválený pořad jednání zastupitelstva obce, ze kterého 
vyplývá, že navržený program připravovaného zasedání zastupitelstva obce, o kterém ve 
smyslu § 93 odst. 1 zákona o obcích informuje obecní úřad, schvaluje zastupitelstvo obce, 
přičemž zastupitelstvo obce také rozhoduje podle § 94 odst. 2 zákona o obcích o zařazení 
návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání [je 
vhodné, aby ze zápisu přímo vyplývalo, jakým způsobem bylo naloženo i s konkrétními 
požadavky občanů na projednání určitých záležitostí podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona 
o obcích]. V praxi se stává, že je program doplněn o nové věci (o další body programu) během 
7 dnů od zveřejnění oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce – nemělo by se však jednat 
o závažné věci a věci, jež byly v době zveřejnění oznámení známé (využívání možnosti 
poskytnuté ust. § 94 odst. 2 zákona o obcích je pak obcházením zákona, tedy jednáním právně 
nedovoleným) – v podrobnostech viz nález Ústavního soudu sp. zn. IV. US 331/02. 

c) Průběh hlasování – v souladu s § 95 odst. 1 zákona o obcích se v zápise ke každému 
projednávanému jednotlivému bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva obce 
zaznamená, který návrh byl předmětem hlasování, jakým způsobem bylo hlasováno (veřejně – 
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zdvižením ruky, tajně – prostřednictvím hlasovacích lístků) a v jakém pořadí bylo hlasováno 
(např. od posledního podaného návrhu apod.). Záznam průběhu hlasování u jednotlivých 
návrhů usnesení musí být nedílnou součásti zápisu. bodům schváleného programu zasedání 
zastupitelstva obce, i zde je nezbytné uvádět je v podobě, v jaké bylo přijato. 

d) Výsledek hlasování – výsledek hlasování je dle § 95 odst. 1 zákona o obcích nezbytný 
k posouzení platnosti usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě dle § 87 zákona 
o obcích. Výsledek hlasování, tj. uvedení počtu členů zastupitelstva obce, kteří hlasovali pro 
návrh usnesení, kteří hlasovali proti návrhu usnesení, kteří se zdrželi hlasování, příp. kteří 
nehlasovali, se v zápisu také musí zaznamenat vždy ke každému projednávanému jednotlivému 
bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva obce (samozřejmě pokud je k příslušnému 
bodu programu navrhováno přijetí usnesení). 

e) Přijatá usnesení – dle § 95 odst. 1 zákona o obcích se v zápise vždy uvede ... a přijatá usnesení 
.... Proto je nezbytné¸ aby přijatá usnesení byla vždy součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce. Přijaté usnesení je třeba v zápisu uvést v podobě, v jaké bylo přijato. Jedná-li se o usnesení 
rozsáhlé, je možné je uvést v příloze zápisu, která se stane jeho nedílnou součástí a na kterou 
bude odkázáno. Taktéž přijaté usnesení se uvádí vždy ke každému projednávanému 
jednotlivému bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva obce. Pokud se v závěru 
zápisu uvádí souhrn všech usnesení přijatých k jednotlivým bodům schváleného programu 
zasedání zastupitelstva obce, i zde je nezbytné uvádět je v podobě, v jaké bylo přijato. 

 

4. Jaké jsou další doporučené náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce? 

a) Místo a doba (datum a čas) konání zasedání zastupitelstva obce – zápis musí osvědčit dobu 
a místo konání zastupitelstva obce dle § 92 odst. 1 a § 93 odst. 1 zákona o obcích – zastupitelstvo 
obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, zasedání zastupitelstva obce 
se konají v územním obvodu obce, obecní úřad informuje mj. o místě a době připravovaného 
zasedání zastupitelstva obce. Čas konání zasedání zastupitelstva obce se uvede jak hodinou 
zahájení, tak hodinou ukončení zasedání zastupitelstva obce. 

b) Jména přítomných členů zastupitelstva obce, jména omluvených a neomluvených členů 
zastupitelstva obce – mj. viz § 83 odst. 1 zákona o obcích, dle kterého člen zastupitelstva obce 
je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, …, hájit zájmy občanů…. 
Doporučujeme uvádět i počet omluvených a neomluvených členů zastupitelstva obce (§ 83 
odst. 1 zákona o obcích) s tím, že ze součtu těchto údajů se zjistí celkový počet členů 
zastupitelstva obce, který je nezbytný při případném zkoumání platnosti usnesení. 

c) Jméno osoby, která zasedání zastupitelstva obce řídí, resp. předsedá ustavujícímu 
zasedání zastupitelstva obce – viz § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích - ... zasedání 
zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta obce ... - a § 104 odst. 1 zákona o obcích- ... starostu 
zastupuje místostarosta .... Pokud zastupitelstvo obce či jednací řád zastupitelstva obce neurčuje 
jinak, je předsedajícím automaticky starosta nebo jeho zastupující místostarosta. Jedná-li se 
o ustavující zasedání, tomu předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen 
zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce se volí především starosta, místostarosta a další členové rady obce. 
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d) Jména určených ověřovatelů zápisu – viz § 95 odst. 1 zákona o obcích, dle něhož ... zápis, 
který podepisuje starosta … a určení ověřovatelé, a § 103 odst. 5 zákona o obcích – starosta 
…podepisuje spolu s ověřovateli zápis…. Z dikce citovaných ustanovení zákona o obcích 
vyplývá, že se jedná minimálně o dva určené ověřovatele zápisu (nemusejí být nutně členy 
zastupitelstva obce, byť je to vhodné - tj. ověřovatelem může být i někdo z přítomných osob – 
občanů, kdo následně ověří správnost zápisu). Zákon nestanoví, že by měli být vždy určeni 
hlasováním zastupitelstva obce, a lze připustit, aby je určil předsedající (je vhodné, aby pravidla 
výběru určil jednací řád). Blíže o osobách ověřovatelů zápisu zákon o obcích nepojednává, 
jejich určení by však mělo zohlednit vážnost poslání ověřovatelů, tj. potvrzení správnosti 
a úplnosti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce svým podpisem. V případě určení ověřovatelů 
předsedajícím zastupitelstva obce pak může případný nesouhlas s takovými osobami vyjádřit 
zastupitelstvo obce tím, že většinou všech svých členů usnesením zvolí někoho jiného.  

e) Jméno zapisovatele (zapisovatelky) zápisu – zákonem o obcích není tato záležitost upravena, 
pro určení této osoby však lze užít stejného postupu jako v případě ověřovatelů zápisu (zřejmě 
by bylo i přípustné, aby zápis pořídil jeden z ověřovatelů). V praxi se zpravidla jedná 
o zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu, kterému vyhotovování zápisu vyplývá 
z organizačního řádu obecního úřadu, z jeho pracovní náplně nebo který je k vyhotovení zápisu 
pověřen starostou (za pořízený zápis je nutno považovat takový, který je podepsán starostou, 
příp. místostarostou, a ověřovateli). 

f) Další skutečnosti, které by se dle rozhodnutí zastupitelstva obce měly uvést v zápisu – 
např. by zde mohlo být uvedeno případné rozhodování zastupitelstva obce o námitkách člena 
zastupitelstva obce proti zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce, za relevantní 
považujeme projednat případné námitky hned v úvodu nejbližšího zasedání zastupitelstva obce. 
Datum pořízení zápisu – podle § 95 odst. 2 zákona o obcích je zápis nutno pořídit do 10 dnů po 
skončení zasedání [za pořízený zápis se však považuje takový, jenž je podepsán všemi 
(minimálně) třemi zákonem stanovenými osobami – starostou (místostarostou) a ověřovateli]. 

 

5. V § 95 odst. 1 zákona o obcích se stanovují náležitosti pořizovaného zápisu. Zákon však 
nehovoří, že je nutné uvádět průběh jednání, ale pouze průběh a výsledek „hlasování“. 
Pojem hlasování je jednoznačně užším pojmem než projednávaný bod programu, jehož 
součástí je úvodní vystoupení předkladatele bodu programu, následující rozpravou členů 
zastupitelstva obce, pozvaných hostů a občanů obce využívajících svého oprávnění dle 
§ 16 odst. 2 písm. c) a d) zákona o obcích (tj. vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce 
svá stanoviska k projednávaným věcem). Teprve při vyčerpání příspěvků a vytvoření 
návrhů usnesení se přistupuje k hlasování. Domníváme se tedy správně, že zápis by tedy 
logicky měl obsahovat v rámci zachycení průběhu hlasování pouze všechny návrhy 
usnesení, o kterých se hlasovalo, a výsledek takových hlasování? Nebo je nutné pojem 
„průběh hlasování“ vykládat extenzivně jako „průběh projednávání“? 

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce by mělo být patrno, o jaké věci se v rámci připraveného 
(případně doplněného) bodu programu jednalo, jaký byl průběh projednávání příslušného bodu 
(postačí stručně) včetně rozpravy a vystoupení přítomné veřejnosti, podané protinávrhy a hlasování 
o nich. Doporučujeme tedy průběh hlasování zaznamenat v širší podobě, tedy jako průběh 
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projednávání, neboť pouze z takto pořízeného zápisu lze předejít budoucím pochybnostem ze strany 
odpůrce (nesouhlasícího) pořízeného zápisu. 

 

6. Jak podrobné musí být zaznamenání např. diskuse?  

Někdy se stává, že osoba, která ani není občanem obce, častuje zastupitelstvo obce urážkami, neustále 
napadá hospodaření obce atd. Je nutné vše zaznamenat doslovně? Formu zápisu a pravidla jeho 
zaznamenání do určité míry ovlivňuje právě zastupitelstvo obce. Problematiku má možnost upravit 
v jednacím řádu zastupitelstva obce. Zde je prostor pro úpravu, do jakých podrobností bude zápis 
veden. Je na zastupitelstvu obce, zda rozhodne o tom, že průběh zasedání zastupitelstva obce, včetně 
diskuse, bude zaznamenán doslovně nebo zda bude v záznamu uveden v krátkosti výstižně obsah 
a průběh jednání. To se samozřejmě netýká usnesení, ta musí být přesná, jasná a jednoznačná, včetně 
hlasování o nich. 

 

7. Kdo zápis ze zasedání zastupitelstva obce podepisuje a kde je po podpisu uložen? 

Zápis podepisuje podle § 95 odst. 1 zákona o obcích starosta (nebo místostarosta) a určení 
ověřovatelé. Pokud zápis podepisuje pouze starosta a místostarosta (podle dřívějšího zákona 
o obcích), jedná se porušení současné právní úpravy. Ověřovateli nemusejí být nutně pouze členové 
zastupitelstva obce – mohou jimi být i ostatní osoby (např. občané obce) přítomné po celou dobu 
zasedání zastupitelstva obce, kteří budou schopni osvědčit svým podpisem správnost zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce. 

Formulaci, že zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé, nelze vykládat, že 
zápis podepisuje buď jen starosta, nebo místostarosta spolu s minimálně dvěma ověřovateli. Spojka 
nebo nemá v tomto případě význam vylučovací, nýbrž slučovací. 

Ověřovatelé musejí být minimálně dva (odlišní od starosty nebo místostarosta), neboť příslušné 
ustanovení zákona o obcích uvádí množné číslo určených ověřovatelů. 

Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, 
a to již po 10 dnech (tj. již 11. den) od skončení zasedání zastupitelstva obce. Této povinnosti 
odpovídá právo občana obce (též i fyzické osoby, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce 
nemovitost, či fyzické osoby, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena 
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena) nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpisy 
[§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích]. 

 

8. Jaký je postih ze zákona, je-li proveden zápis ze zastupitelstva až po 3 týdnech (z důvodu 
dovolené)? 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání (§ 95 odst. 
2 zákona o obcích). Zákon žádnou výjimku (z důvodu absence odpovědného pracovníka) nezná. Za 
starostu může zápis podepsat místostarosta, který by neměl mít dovolenou ve stejném termínu jako 
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starosta, a je vhodné určovat či volit ověřovatele zápisu tak, aby byli i oni schopni zápis do 10 dnů 
od skončení zasedání ověřit svým podpisem. 

Nebude-li zápis v zákonné lhůtě pořízen, jedná se jednoznačně o porušení § 95 odst. 2 zákona 
o obcích, což bude v případě kontroly samostatné působnosti jedním z kontrolních závěrů uvedených 
v protokolu o kontrole. Tento kontrolní závěr je pak nutné na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 
projednat a přijmout k němu opatření k odstranění nezákonného důsledku a zamezení jeho opakování. 

Lze však dodat, že postih ve smyslu represivního zásahu nenastane, neboť nepořízení zápisu 
v zákonné lhůtě nezpůsobuje nezákonnost na zasedání zastupitelstva obce přijatých usnesení, neboť 
usnesení jsou platná okamžikem jejich přijetí (hlasováním), přičemž následné formální zaznamenání 
v zápisu nemá na jejich platnost vliv. Proto nebude zahájen dozor nad obsahem usnesení, rozhodnutí 
a jiných opatření zastupitelstva obce v samostatné působnosti. 

 

9. Co je považováno za zápis ze zasedání zastupitelstva obce? Při zasedání se vyhotoví 
prvotní ruční zápis zapisovatelkou. Ten se poté přepisuje na počítači do složky zápisů 
zasedání zastupitelstva obce a následuje usnesení z tohoto zasedání. Občanu je ale pouze 
předložen zápis a usnesení zaznamenaný v počítači. Prvotní zápis nikoliv. Ověřovateli 
zápisu totiž není předložen prvotní originál zápisu, ale až takto přepsané zápisky 
zapisovatelky (jsou to údajně jen „poznámky zapisovatelky“). Co máme tedy předložit 
občanovi obce, který se dostaví nahlédnout do zápisu? 

Za pořízený zápis je nutno považovat takový, který je podepsán starostou, příp. místostarostou, 
a ověřovateli. Je již na samotné obci, zda budou pořizovat zápisy ručně psané či budou zápisky 
zapisovatelky následně předepsány do počítače a pouze tato forma bude podepisována určenými 
osobami, které následně osvědčí svým podpisem správnost zápisu. V tomto druhém případě jsou pak 
ručně psané zápisky zapisovatelky zcela bez právního významu. 

Další otázkou je, jak postupovat v situaci, kdy se na obecní úřad dostaví jakákoli osoba (tj. nejen 
občan obce) za účelem nahlédnout do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, jenž není ještě podepsán 
všemi příslušnými osobami. Zákon o obcích tuto otázku neřeší. Je proto třeba vycházet z účelu právní 
úpravy, kdy je nutné dát přednost možnosti nahlédnutí do zápisu, resp. jeho návrhu před zákonem 
stanovenou povinností mít vyhotoven zápis (s podpisy všech příslušných osob) do 10 dnů po skončení 
zasedání, neboť povinnost obce informovat o činnosti orgánů obce (§ 97 zákona o obcích) ve světle 
práva občana nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce má rozhodně větší význam 
než formalistická povinnost vyhotovit zápis v dané lhůtě. Každopádně nepořízení zápisu ze zasedání 
zastupitelstva obce (tj. textu podepsaného starostou nebo místostarostou a určenými ověřovateli) do 
10 dnů po jeho skončení je porušením § 95 odst. 2 zákona o obcích. 

Neexistence formálního zaznamenání přijatých rozhodnutí jde k tíži obce, která nebude schopna 
prokázat jejich obsah ani splnění procedury pro jejich přijetí. Pokud je zápis pořízen, pro zjištění, zda 
byla podmínka pořízení do 10 dnů splněna, je nezbytné, aby zápis obsahoval minimálně datum 
vyhotovení, nejlépe i data podpisů jednotlivých osob. Neuvedení data vyhotovení v zápisu však samo 
o sobě není porušením zákona, proto je v pochybnostech podmínka lhůty vyhotovení zápisu 
považována za splněnou. 
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Dále je nutné konstatovat, že porušení citovaného ustanovení (nedodržení lhůty 10 dnů na vyhotovení 
zápisu) nemá vliv na přijatá usnesení (lhůta pro pořízení zápisu je jen pořádková). Rozhodnutí 
(usnesení) zastupitelstva obce totiž vznikají jejich přijetím (ukončením hlasování) potřebným počtem 
členů zastupitelstva obce, a tudíž nevyhotovení zápisu, resp. nedodržení všech náležitostí 
stanovených v § 95 odst. 1 zákona o obcích, nemá vliv na jejich existenci (platnost). 

 

10. Občan požádá o nahlédnutí do zápisu, ale vzápětí si jej ofotí. Je to možné? 

Pokud by občan obce zažádal o nahlédnutí do zápisu a vzápětí si jej sám ofotil, není důvodu mu v tom 
bránit či předem zakazovat, tudíž je to možné a v souladu se zákonem. Ostatně je nelogické 
neposkytnout kopii zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce, když toto zasedání samotné je 
veřejné a není důvodu zápis tajit, resp. odmítnout vydat kopii. Navíc je třeba mít stále na paměti, že 
zápis ze zasedání zastupitelstva obce je veřejnou listinou dokládající výkon veřejné správy (územní 
samosprávy) v obci, a to zástupci (členy zastupitelstva obce) zvolenými občany obce. Není proto 
rozumného důvodu zápisy nezveřejňovat či neposkytovat (samozřejmě s příslušnou ochranou 
osobních a jiných údajů). 

Nicméně při nahlížení, kdy se občan dostaví na obecní úřad a využije svého práva dle § 16 odst. 2 
písm. e) zákona o obcích, není možno předem osobní údaje anonymizovat, tedy předložit zápisy či 
usnesení se začerněnými osobními údaji. Je předpokládán přístup k celému zápisu v autentické 
podobě. V případě, že osoba oprávněná k nahlédnutí do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, 
v němž jsou uvedeny údaje v plném rozsahu, zjištěné údaje, případně svůj vlastní pořízený výpis ze 
zápisu, dále zveřejní, má subjekt, jehož se zveřejněné údaje týkají, právo na ochranu podle 
občanského zákoníku. Bylo by vhodné již při činění výpisů na tuto skutečnost občany upozorňovat. 

Pozn.: V souladu s principem dobré správy je za zákonný pojem „výpis“ nutno považovat i možnost 
pořízení kopie vlastním záznamovým zařízením (fotoaparát, videokamera apod.). Týká se to jak členů 
zastupitelstva obce, tak i ostatních občanů obce a dalších subjektů uvedených v § 16 a § 17 zákona 
o obcích. V současné technické době je možno podle našeho názoru považovat za výpis i pořízení 
fotokopie na kopírce. 

 

11. Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na 
internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)? 

Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních 
samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany 
obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec informuje občany o činnosti 
orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým). Pokud se 
jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze 
stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů. 

Pokud však obec dobrovolně zveřejní zápis a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na 
úřední desce obecního úřadu, je její povinností zachovat ochranu osobních údajů (§ 5 odst. 7 zákona 
o svobodném přístupu k informacím). Totéž se týká zveřejnění na internetových stránkách obce. 
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12. V jakém rozsahu lze do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce uvádět citlivá data 
fyzických či právnických osob v případě projednávání a schvalování např. pronájmů 
a převodů nemovitostí, poskytování věcných darů, dotací apod., aby nedošlo k porušení 
zákona o ochraně osobních údajů, když je zákonem stanoveno, že zápis ze zasedání 
zastupitelstva obce musí být veřejnosti přístupný k nahlédnutí a mohou z něho být 
pořizovány výpisy? 

V zápise je nutno uvádět osobní údaje v takové míře, v jaké je to nezbytné proto, aby rozhodnutí 
o konkrétní záležitosti bylo možno považovat za dostatečně určité. Např. v případě uzavíraných 
smluv u fyzických osob je potřebné označit druhou smluvní stranu identifikovatelným způsobem, 
zpravidla jménem, příjmením, datem narození, bydlištěm. U podnikajících fyzických osob 
a u právnických osob toto platí obdobně. Je třeba zajistit nezaměnitelnost smluvní strany. Při 
nahlížení do zápisů oprávněnými osobami je zákonem předpokládán přístup k celému zápisu 
v autentické podobě. Pokud by zápisy měly být zveřejňovány (např. na úřední desce, na internetu či 
v místním tisku), je nutné zajistit anonymizaci osobních údajů (tzv. „začerněním“). V případě 
nahlížení do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce tedy dochází k jisté „výjimce“ ze zákona na 
ochranu osobních údajů. V případě, že osoba oprávněná k nahlédnutí do zápisu ze zasedání 
zastupitelstva obce, v němž jsou uvedeny údaje v plném rozsahu, zjištěné údaje, případně svůj vlastní 
pořízený výpis ze zápisu, dále zveřejní, a to bez předchozího souhlasu oprávněné osoby, má subjekt, 
jehož se zveřejněné údaje týkají, právo na ochranu jak podle zákona o ochraně osobních údajů, tak 
podle občanského zákoníku. 

 

13. Jak přistupovat k otázce anonymizace dat při zveřejňování zápisů, usnesení? 

Na internetu – při zveřejnění – je nutno začernit (anonymizovat) citlivá data, jako je u fyzických osob 
např. rodné číslo a bydliště, jméno. U jména bude záležet na velikosti obce a četnosti těchto jmen 
v dané obci – tj. možnosti identifikovat konkrétní osobu. Doporučujeme však výslovně uvést 
k takovému dokumentu zmínku, že jde o zkrácený, resp. anonymizovaný zápis či usnesení 

 

14. Mimořádné zastupitelstvo obce. Jak číslovat, jak počítat intervaly mezi zasedáními, jak 
připravit pozvánku – program? 

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce zákon o obcích ve svých ustanoveních neupravuje a uvedené 
označení ani nezná, neboť takovýto zvláštní (odlišný) způsob zasedání zastupitelstva obce neexistuje. 
Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva obce vždy veřejné. Je jedno, jak často se zasedání 
zastupitelstva obce koná, ale je třeba dodržet zákonem stanovený limit, tj. minimálně 1x za tři měsíce. 
Toto se týká i číslování – tzn. číslovat toto zasedání jako každé jiné. Informace o konání zastupitelstva 
obce se podle zákona o obcích zveřejňuje 7 dní předem, proto je třeba oznámení o konání jakéhokoli 
zasedání v termínu minimálně 7 dní předem zveřejnit s informací o místě, době a navrženém 
programu (tj. všech bodů, které jsou v den svolání zasedání známy a jež mají být na zastupitelstvu 
obce řešeny) připravovaného zasedání. K informování občanů lze organizovat i setkání s občany. 
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II. NÁMITKY ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE PROTI ZÁPISU 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

15. Nedostatečným způsobem jsou vypořádávány námitky proti zápisu ze zasedání 
zastupitelstva obce vznesené členy zastupitelstva obce, není o nich hlasováno a přijato 
konkrétní usnesení nebo naopak za námitky jsou považovány i připomínky občanů, aniž 
by si je na sebe „vztáhl“ některý z členů zastupitelstva obce? 

Ustanovení § 95 odst. 2 věty druhé zákona o obcích stanoví, že o námitkách člena zastupitelstva obce 
proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Formální stránka uplatnění námitek proti 
zápisu ze zasedání zastupitelstva obce by měla spočívat již z logiky průběhu následného zasedání 
zastupitelstva v ústní formě přednesení námitek. Mělo by se tedy jednat o jeden ze zahajovacích 
úkonů následného zasedání zastupitelstva obce. 

Písemná forma se doporučuje spíše jako „náhradní“, snad v případech závažnějšího charakteru. 
Konkrétní forma by mohla být stanovena jednacím řádem zastupitelstva obce. 

Námitky mohou směřovat proti obsahu zápisu i proti správnosti všeho, co je v zápisu uvedeno. 
Námitky proti zápisu může podat pouze člen zastupitelstva obce, nikoliv jiná osoba přítomná na 
zasedání zastupitelstva obce. „Námitky“ osoby přítomné na daném zasedání zastupitelstva obce 
a odlišné od člena zastupitelstva obce (předně občanů obce) je nutno za návrh, připomínku či podnět, 
který v závislosti na jeho obsahu bude nutno vyřídit v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona 
o obcích. 

 

16. Způsob hlasování při těsném počtu přítomných ve věci ověřovatelů, mandátové komise 
apod. (kteří se hlasování zdrželi)? 

Stejně jako u jiných usnesení, usnesení zastupitelstva obce je platné, pokud pro ně hlasovala 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, nikoliv nadpoloviční většina přítomných 
členů zastupitelstva obce. 

 Člen zastupitelstva obce, který byl určen ověřovatelem, může samozřejmě vznést proti zápisu 
námitky, o kterých rozhodne zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání. Nebudou-li jeho 
námitky zastupitelstvem obce přijaty, pak jeho podpis nahradí právě usnesení z následujícího 
zasedání, kterým je o jeho námitkách rozhodnuto. Nebo zastupitelstvo obce dá za pravdu ověřovateli 
a zápis se v patřičném smyslu upraví. 

Ověřovatel může odmítnout podpis z jakéhokoliv důvodu (zákon nenařizuje zdůvodnit). 
Doporučujeme však, aby ověřovatel důvod nepodepsání uvedl přímo do návrhu zápisu, předloženého 
mu k podpisu, a následně aby toto bylo projednáno na nejbližším příštím zasedání zastupitelstva obce. 

Stanovování mandátové či návrhové komise v zásadě nedoporučujeme, neboť je to zdlouhavé řešení. 
Každý člen zastupitelstva obce má právo předkládat bod k projednání, proto považujeme za logické, 
že zformuluje i návrh usnesení. Tedy předkladatel návrhu či předsedající zasedání by měl mít 
současně připravený i návrh usnesení, který chce nechat zastupitelstvem obce schválit. Pro přijetí 
navrhovaného usnesení se počítají jen hlasy „pro“. 
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Zbývající část metodiky: 

III. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

IV. ZVUKOVÉ, ZVUKOVO-OBRAZOVÉ A OBRAZOVÉ ZÁZNAMY  
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

V. PRACOVNÍ PORADY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE 

VI. OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ DOTAZY  

A) Právo předkládat návrhy na zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce 
B) Povinnost občana obce či osoby mající na území obce nemovitost prokázat svou 

totožnost 
C) Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 
D) Přerušení zasedání zastupitelstva obce 

 

V plném znění na: 

https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx 
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