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Â K ON
ZA
ze dne 12. dubna 2000
o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A

(2) Obec pecÏuje o vsÏestrannyÂ rozvoj sveÂho uÂzemõÂ
a o potrÏeby svyÂch obcÏanuÊ; prÏi plneÏnõÂ svyÂch uÂkoluÊ
chraÂnõÂ teÂzÏ verÏejnyÂ zaÂjem vyjaÂdrÏenyÂ v zaÂkonech a jinyÂch
praÂvnõÂch prÏedpisech.

Ï IÂZENIÂ
OBECNIÂ ZR

§3

H L AVA I

(1) Obec, kteraÂ maÂ alesponÏ 3 000 obyvatel, je meÏstem, pokud tak stanovõÂ prÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny
po vyjaÂdrÏenõÂ vlaÂdy.

OBECNAÂ USTANOVENIÂ
DõÂ l 1
PostavenõÂ obcõÂ
§1
Obec je zaÂkladnõÂm uÂzemnõÂm samospraÂvnyÂm spolecÏenstvõÂm obcÏanuÊ; tvorÏõÂ uÂzemnõÂ celek, kteryÂ je vymezen hranicõÂ uÂzemõÂ obce.
§2
(1) Obec je verÏejnopraÂvnõÂ korporacõÂ, maÂ vlastnõÂ
majetek. Obec vystupuje v praÂvnõÂch vztazõÂch svyÂm
jmeÂnem a nese odpoveÏdnost z teÏchto vztahuÊ vyplyÂvajõÂcõÂ.

(2) SloucÏõÂ-li se dveÏ nebo võÂce obcõÂ, z nichzÏ alesponÏ
jedna je meÏstem, je obec po sloucÏenõÂ meÏstem. RozdeÏlõÂ-li se meÏsto na dveÏ nebo võÂce obcõÂ, pak obec, ktereÂ
zuÊstane naÂzev dosavadnõÂho meÏsta nebo cÏaÂst jeho naÂzvu
a maÂ alesponÏ 3 000 obyvatel, je i nadaÂle meÏstem.
§4
(1) MeÏsty se zvlaÂsÏtnõÂm postavenõÂm (daÂle jen ¹statutaÂrnõÂ meÏstoª) jsou Kladno, CÏeskeÂ BudeÏjovice, PlzenÏ,
Â stõÂ nad Labem, Liberec, Hradec KraÂKarlovy Vary, U
loveÂ, Pardubice, Jihlava, Brno, ZlõÂn, Olomouc,
Ostrava, Opava, HavõÂrÏov a Most.
(2) UÂzemõÂ statutaÂrnõÂch meÏst se muÊzÏe cÏlenit na
meÏstskeÂ obvody nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti s vlastnõÂmi orgaÂny
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samospraÂvy. UÂzemneÏ cÏleneÏnaÂ statutaÂrnõÂ meÏsta usporÏaÂdajõÂ sveÂ vnitrÏnõÂ pomeÏry ve veÏcech spraÂvy meÏsta obecneÏ
zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou (statutem).
§5
(1) Obce, meÏstskeÂ obvody a meÏstskeÂ cÏaÂsti a jimi
zrÏõÂzeneÂ nebo zalozÏeneÂ organizacÏnõÂ slozÏky a praÂvnickeÂ
osoby mohou uzÏõÂvat znak a prapor obce. JineÂ subjekty
mohou uzÏõÂvat znak obce jen s jejõÂm souhlasem; k uzÏõÂvaÂnõÂ praporu obce nenõÂ nutnyÂ jejõÂ souhlas.
(2) MaÂ-li meÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst svuÊj
znak a prapor, platõÂ o jejich uzÏõÂvaÂnõÂ odstavec 1.
(3) Obci, kteraÂ nemaÂ znak a prapor obce, mohou
byÂt na jejõÂ naÂvrh znak a prapor obce udeÏleny prÏedsedou PoslaneckeÂ sneÏmovny. Obec muÊzÏe navrhnout
prÏedsedovi PoslaneckeÂ sneÏmovny zmeÏnu znaku a praporu obce.
(4) MeÏstskeÂmu obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti, ktereÂ
nemajõÂ znak a prapor, mohou byÂt na jejich naÂvrh, po
vyjaÂdrÏenõÂ statutaÂrnõÂho meÏsta, udeÏleny prÏedsedou PoslaneckeÂ sneÏmovny. MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst
muÊzÏe navrhnout prÏedsedovi PoslaneckeÂ sneÏmovny
zmeÏnu znaku a praporu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti.
(5) K oznacÏenõÂ budov, v nichzÏ majõÂ sõÂdlo orgaÂny
obce, muÊzÏe obec uzÏõÂvat vedle velkeÂho staÂtnõÂho znaku1)
svuÊj prapor a i znak obce; jde-li o meÏstskeÂ cÏaÂsti a meÏstskeÂ obvody, teÂzÏ znak a prapor meÏstskeÂ cÏaÂsti nebo meÏstskeÂho obvodu.
§6
Obce, meÏstskeÂ obvody a meÏstskeÂ cÏaÂsti mohou
pouzÏõÂvat razõÂtko obce se znakem obce. Znak obce je
vyobrazen uprostrÏed razõÂtka a po obvodu razõÂtka je
uveden celyÂ naÂzev obce; jde-li o meÏstskou cÏaÂst nebo
meÏstskyÂ obvod, uvede se teÂzÏ jejich naÂzev. RazõÂtko se
znakem obce mohou obce, meÏstskeÂ obvody a meÏstskeÂ
cÏaÂsti pouzÏõÂvat jen v prÏõÂpadech, kdy zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem
nenõÂ stanoveno povinneÂ uzÏõÂvaÂnõÂ uÂrÏednõÂho razõÂtka s malyÂm staÂtnõÂm znakem.1)
§7
(1) Obec maÂ praÂvo na samospraÂvu; uÂkoly patrÏõÂcõÂ
do samospraÂvy obce (daÂle jen ¹samostatnaÂ puÊsobnostª)

plnõÂ v rozsahu stanoveneÂm zaÂkonem a v souladu s potrÏebami obce.
(2) SveÏrÏõÂ-li zaÂkon obci vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy (daÂle
jen ¹prÏenesenaÂ puÊsobnostª), je uÂzemõÂ obce spraÂvnõÂm
obvodem. MeÏstskeÂ obvody a meÏstskeÂ cÏaÂsti v uÂzemneÏ
cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏstech jsou spraÂvnõÂm obvodem, je-li jim zaÂkonem nebo statutem sveÏrÏen vyÂkon
prÏeneseneÂ puÊsobnosti. OrgaÂny obce, poprÏõÂpadeÏ orgaÂny
meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti jsou povinny
zabezpecÏit uÂkoly v prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
§8
Pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon upravuje puÊsobnost obcõÂ
a nestanovõÂ, zÏe jde o samostatnou puÊsobnost cÏi o prÏenesenou puÊsobnost, platõÂ, zÏe jde vzÏdy o cÏinnosti patrÏõÂcõÂ
do samostatneÂ puÊsobnosti obcõÂ.
§9
Obec muÊzÏe k plneÏnõÂ svyÂch uÂkoluÊ zaklaÂdat a zrÏizovat praÂvnickeÂ osoby a organizacÏnõÂ slozÏky obce jako
zarÏõÂzenõÂ bez praÂvnõÂ subjektivity,2) pokud tento zaÂkon
nestanovõÂ jinak.
§ 10
Povinnosti muÊzÏe obec uklaÂdat v samostatneÂ puÊsobnosti obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou
a) ve veÏcech stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,
b) k zabezpecÏenõÂ mõÂstnõÂch zaÂlezÏitostõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku; zejmeÂna muÊzÏe stanovit, ktereÂ cÏinnosti, jezÏ
by mohly narusÏit verÏejnyÂ porÏaÂdek v obci nebo byÂt
v rozporu s dobryÂmi mravy, ochranou bezpecÏnosti, zdravõÂ a majetku, lze vykonaÂvat pouze na
mõÂstech a v cÏase obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou urcÏenyÂch, nebo stanovit, zÏe na neÏkteryÂch verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch mõÂstech v obci jsou takoveÂ cÏinnosti zakaÂzaÂny,
c) pro porÏaÂdaÂnõÂ, pruÊbeÏh a ukoncÏenõÂ verÏejnosti prÏõÂstupnyÂch sportovnõÂch a kulturnõÂch podnikuÊ,
vcÏetneÏ tanecÏnõÂch zaÂbav a diskoteÂk, stanovenõÂm zaÂvaznyÂch podmõÂnek v rozsahu nezbytneÂm k zajisÏteÏnõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku,
d) k zajisÏteÏnõÂ udrzÏovaÂnõÂ cÏistoty ulic a jinyÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂ, k ochraneÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
zeleneÏ v zaÂstavbeÏ a ostatnõÂ verÏejneÂ zeleneÏ3) (daÂle
jen ¹verÏejnaÂ zelenÏª) a k uzÏõÂvaÂnõÂ zarÏõÂzenõÂ obce
slouzÏõÂcõÂch potrÏebaÂm verÏejnosti.

) ZaÂkon cÏ. 68/1990 Sb., o uzÏõÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho znaku, staÂtnõÂ vlajky a ostatnõÂch staÂtnõÂch symboluÊ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
2
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 160/1992 Sb., o zdravotnõÂ peÂcÏi v nestaÂtnõÂch zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 161/1993
Sb., zaÂkon cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
) § 3 odst. 3 vyhlaÂsÏky cÏ. 190/1996 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 265/1992 Sb., o zaÂpisech vlastnickyÂch a jinyÂch veÏcnyÂch
praÂv k nemovitostem, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 210/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 90/1996 Sb., a zaÂkon cÏ. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 89/1996 Sb.
1
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§ 11
Na zaÂkladeÏ zmocneÏnõÂ v zaÂkoneÏ a v jeho mezõÂch
muÊzÏe rada obce vydaÂvat praÂvnõÂ prÏedpisy ve veÏcech patrÏõÂcõÂch do prÏeneseneÂ puÊsobnosti. Tyto praÂvnõÂ prÏedpisy
se nazyÂvajõÂ narÏõÂzenõÂ obce.
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vovat zpraÂvy pro potrÏeby praÂvnickyÂch a fyzickyÂch
osob, stanovõÂ-li tak praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) PotvrzenõÂ pro uplatneÏnõÂ praÂva v cizineÏ je obec
povinna vydat jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe jõÂ jsou pozÏadovaneÂ
uÂdaje znaÂmy.

§ 12

§ 15

(1) ObecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky a narÏõÂzenõÂ obce
(daÂle jen ¹praÂvnõÂ prÏedpis obceª) musõÂ byÂt vyhlaÂsÏeny.
VyhlaÂsÏenõÂ se provede tak, zÏe se praÂvnõÂ prÏedpis obce
vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce obecnõÂho uÂrÏadu (§ 112) po dobu
15 dnuÊ, cozÏ je podmõÂnkou jeho platnosti. Dnem vyhlaÂsÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu obce je prvnõÂ den jeho vyveÏsÏenõÂ na uÂrÏednõÂ desce. KromeÏ toho muÊzÏe obec uverÏejnit praÂvnõÂ prÏedpis obce zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm.

(1) Obec je spravovaÂna zastupitelstvem obce; dalsÏõÂmi orgaÂny obce jsou rada obce, starosta a obecnõÂ
uÂrÏad. Ve meÏsteÏ plnõÂ funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo meÏsta a dalsÏõÂmi orgaÂny meÏsta jsou rada meÏsta,
starosta a meÏstskyÂ uÂrÏad.

(2) PraÂvnõÂ prÏedpis obce nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti patnaÂctyÂm dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ, pokud
v neÏm nenõÂ stanoven pozdeÏjsÏõÂ pocÏaÂtek uÂcÏinnosti. V prÏõÂpadeÏ, kdy to vyzÏaduje naleÂhavyÂ obecnyÂ zaÂjem, muÊzÏe
praÂvnõÂ prÏedpis obce nabyÂt platnosti a uÂcÏinnosti jizÏ
dnem vyhlaÂsÏenõÂ. DuÊvody, v cÏem spocÏõÂvaÂ naleÂhavyÂ
obecnyÂ zaÂjem, a skutecÏnost, zÏe praÂvnõÂ prÏedpis obce
nabyÂvaÂ drÏõÂveÏjsÏõÂ uÂcÏinnosti, musõÂ byÂt v praÂvnõÂm prÏedpisu
obce uvedeny.
(3) PraÂvnõÂ prÏedpisy obce musõÂ byÂt kazÏdeÂmu prÏõÂstupny u obecnõÂho uÂrÏadu v obci, kteraÂ je vydala. PraÂvnõÂ
prÏedpis obce zasÏle obecnõÂ uÂrÏad neprodleneÏ prÏõÂslusÏneÂmu
okresnõÂmu uÂrÏadu. MagistraÂty meÏst Brno, Ostrava
a PlzenÏ zasÏlou praÂvnõÂ prÏedpis obce prÏõÂslusÏneÂmu krajskeÂmu uÂrÏadu.
§ 13
(1) OrgaÂny staÂtu a orgaÂny kraje, pokud to lze,
projednaÂvajõÂ s obcemi prÏedem opatrÏenõÂ, kteraÂ se prÏõÂmo
tyÂkajõÂ samospraÂvy obce.
(2) OrgaÂny staÂtu a orgaÂny kraje poskytujõÂ obcõÂm
na pozÏaÂdaÂnõÂ bezplatneÏ uÂdaje a informace potrÏebneÂ pro
vyÂkon jejich puÊsobnosti, pokud jejich poskytnutõÂ nebraÂnõÂ zaÂkony upravujõÂcõÂ mlcÏenlivost nebo zaÂkaz jejich
zverÏejneÏnõÂ.4) Tuto povinnost maÂ i obec vuÊcÏi orgaÂnuÊm
staÂtu a orgaÂnuÊm kraje.
§ 14
(1) Obec je povinna vydaÂvat potvrzenõÂ a vyhoto-

(2) Ve statutaÂrnõÂm meÏsteÏ plnõÂ funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo meÏsta, dalsÏõÂmi orgaÂny statutaÂrnõÂho meÏsta jsou rada meÏsta, primaÂtor a magistraÂt.
V uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏstech puÊsobõÂ
v meÏstskeÂm obvodu zastupitelstvo meÏstskeÂho obvodu
a v meÏstskeÂ cÏaÂsti zastupitelstvo meÏstskeÂ cÏaÂsti; dalsÏõÂmi
orgaÂny meÏstskeÂho obvodu jsou rada meÏstskeÂho obvodu, starosta a uÂrÏad meÏstskeÂho obvodu; v meÏstskeÂ
cÏaÂsti rada meÏstskeÂ cÏaÂsti, starosta a uÂrÏad meÏstskeÂ cÏaÂsti.
(3) OrgaÂnem obce je teÂzÏ zvlaÂsÏtnõÂ orgaÂn zrÏõÂzenyÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(4) Obce mohou zrÏizovat obecnõÂ policii jako
organizacÏnõÂ slozÏku obce. ZrÏõÂzenõÂ a cÏinnost obecnõÂ policie upravuje zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.5)
DõÂ l 2
ObcÏaneÂ obce
§ 16
(1) ObcÏanem obce je fyzickaÂ osoba, kteraÂ
a) je staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, a
b) je v obci hlaÂsÏena k trvaleÂmu pobytu.6)
(2) ObcÏan obce, kteryÂ dosaÂhl veÏku 18 let, maÂ
praÂvo
a) volit a byÂt volen do zastupitelstva obce za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,7)
b) hlasovat v mõÂstnõÂm referendu za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,8)
c) vyjadrÏovat na zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce sveÂ sta-

4

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
5
) ZaÂkon cÏ. 553/1991 Sb., o obecnõÂ policii, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6

) ZaÂkon cÏ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnyÂch cÏõÂslech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o evidenci obyvatel).

7

) ZaÂkon cÏ. 152/1994 Sb., o volbaÂch do zastupitelstev v obcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb.
8
) ZaÂkon cÏ. 298/1992 Sb., o mõÂstnõÂm referendu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb.

d)

e)

f)

g)

novisko k projednaÂvanyÂm veÏcem v souladu s jednacõÂm rÏaÂdem zastupitelstva,
vyjadrÏovat se k naÂvrhu rozpocÏtu obce a k zaÂveÏrecÏneÂmu uÂcÏtu obce za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok, a to
bud' põÂsemneÏ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, nebo uÂstneÏ na
zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce,
nahlõÂzÏet do rozpocÏtu obce a do zaÂveÏrecÏneÂho uÂcÏtu
obce za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok, do usnesenõÂ a zaÂpisuÊ z jednaÂnõÂ zastupitelstva obce, do usnesenõÂ
rady obce, vyÂboruÊ zastupitelstva obce a komisõÂ
rady obce a porÏizovat si z nich vyÂpisy,
pozÏadovat projednaÂnõÂ urcÏiteÂ zaÂlezÏitosti v oblasti
samostatneÂ puÊsobnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li zÏaÂdost podepsaÂna nejmeÂneÏ
0,5 % obcÏanuÊ obce, musõÂ byÂt projednaÂna na jejich
zasedaÂnõÂ nejpozdeÏji do 60 dnuÊ,
podaÂvat orgaÂnuÊm obce naÂvrhy, prÏipomõÂnky a podneÏty; podaÂnõÂ orgaÂny obce vyrÏizujõÂ bezodkladneÏ,
nejdeÂle do 60 dnuÊ.

(3) OpraÂvneÏnõÂ uvedenaÂ v odstavci 2 põÂsm. c) azÏ g)
maÂ i fyzickaÂ osoba, kteraÂ dosaÂhla veÏku 18 let a vlastnõÂ
na uÂzemõÂ obce nemovitost.
§ 17
OpraÂvneÏnõÂ uvedenaÂ v § 16 maÂ i fyzickaÂ osoba,
kteraÂ dosaÂhla veÏku 18 let, je cizõÂm staÂtnõÂm obcÏanem
a je v obci hlaÂsÏena k trvaleÂmu pobytu, stanovõÂ-li tak
mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena.
DõÂ l 3
UÂzemõÂ obce a jeho zmeÏny
§ 18
(1) KazÏdaÂ cÏaÂst uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je soucÏaÂstõÂ
uÂzemõÂ neÏktereÂ obce, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak.9)
(2) Obec maÂ jedno nebo võÂce katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ.
§ 19
(1) DveÏ nebo võÂce obcõÂ, ktereÂ spolu sousedõÂ, se
Â zemõÂ obce po
mohou na zaÂkladeÏ dohody sloucÏit. U
sloucÏenõÂ tvorÏõÂ uÂzemõÂ slucÏovanyÂch obcõÂ.
(2) SloucÏenõÂ obcõÂ se prÏed uzavrÏenõÂm dohody projednaÂ s okresnõÂm uÂrÏadem. Obec ponese po sloucÏenõÂ
naÂzev jedneÂ ze slucÏovanyÂch obcõÂ. JestlizÏe se obce o naÂzvu nedohodnou, rozhodne o neÏm Ministerstvo vnitra.
(3) Obec se muÊzÏe na zaÂkladeÏ dohody prÏipojit

k jineÂ obci, se kterou sousedõÂ, a to po projednaÂnõÂ
s okresnõÂm uÂrÏadem.
(4) Dohodu o sloucÏenõÂ obcõÂ nebo o prÏipojenõÂ obce
lze uzavrÏõÂt na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ zastupitelstev dotcÏenyÂch obcõÂ, pokud do 30 dnuÊ od zverÏejneÏnõÂ tohoto rozhodnutõÂ nenõÂ podaÂn naÂvrh na konaÂnõÂ mõÂstnõÂho referenda o teÂto veÏci.8) Je-li podaÂn takovyÂ naÂvrh, je k uzavrÏenõÂ dohody o sloucÏenõÂ obcõÂ nebo o prÏipojenõÂ obce
nutneÂ souhlasneÂ rozhodnutõÂ mõÂstnõÂho referenda konaneÂho v obci, ve ktereÂ byl podaÂn naÂvrh na jeho konaÂnõÂ.
(5) Dohoda o sloucÏenõÂ obcõÂ nebo prÏipojenõÂ obce
musõÂ obsahovat
a) den, meÏsõÂc a rok, ke ktereÂmu se obce slucÏujõÂ nebo
se obec prÏipojuje,
b) naÂzev obce a sõÂdlo jejõÂch orgaÂnuÊ, jde-li o sloucÏenõÂ
obcõÂ,
c) urcÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ obcõÂ, ktereÂ byly vydaÂny
slucÏovanyÂmi obcemi nebo prÏipojovanou obcõÂ a zuÊstanou v platnosti v obci nebo v jejõÂch cÏaÂstech po
sloucÏenõÂ nebo prÏipojenõÂ,
d) vyÂcÏet katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ obce po sloucÏenõÂ nebo
prÏipojenõÂ,
e) urcÏenõÂ majetku, vcÏetneÏ financÏnõÂch prostrÏedkuÊ,
ostatnõÂch praÂv a zaÂvazkuÊ, praÂvnickyÂch osob a organizacÏnõÂch slozÏek slucÏovanyÂch obcõÂ nebo obce,
kteraÂ se prÏipojuje.
(6) PraÂvnõÂm naÂstupcem vsÏech sloucÏenyÂch nebo
prÏipojenyÂch obcõÂ je obec vzniklaÂ jejich sloucÏenõÂm nebo
obec, kteraÂ prÏi prÏipojenõÂ obce nezanikaÂ. Na tuto obec
prÏechaÂzõÂ majetek, vcÏetneÏ financÏnõÂch prostrÏedkuÊ a organizacÏnõÂch slozÏek zanikajõÂcõÂch obcõÂ, ostatnõÂ praÂva a zaÂvazky teÏchto obcõÂ, vcÏetneÏ jejich praÂva zakladatele a zrÏizovatele praÂvnickyÂch osob, a to dnem, ke ktereÂmu se
obce slucÏujõÂ nebo se obec prÏipojuje. NoveÏ vzniklaÂ obec
nebo obec, kteraÂ prÏi prÏipojenõÂ nezanikla, zasÏle opis dohody Ministerstvu vnitra, prÏõÂslusÏneÂmu katastraÂlnõÂmu
uÂrÏadu a financÏnõÂmu uÂrÏadu.
§ 20
(1) MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskou cÏaÂst ve statutaÂrnõÂm meÏsteÏ lze zrÏõÂdit nebo zrusÏit na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ zastupitelstva meÏsta, pokud do 30 dnuÊ od zverÏejneÏnõÂ tohoto rozhodnutõÂ nenõÂ podaÂn naÂvrh na konaÂnõÂ
mõÂstnõÂho referenda o teÂto veÏci. Je-li podaÂn takovyÂ naÂvrh, lze zrÏõÂdit nebo zrusÏit meÏstskyÂ obvod nebo meÏstskou cÏaÂst jen na zaÂkladeÏ souhlasneÂho rozhodnutõÂ mõÂstnõÂho referenda konaneÂho na uÂzemõÂ, na neÏmzÏ se navrhuje zrÏõÂzenõÂ nebo zrusÏenõÂ meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti.
(2) MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst jsou organizacÏnõÂ jednotkou meÏsta.

) ZaÂkon cÏ. 222/1999 Sb., o zajisÏt'ovaÂnõÂ obrany CÏeskeÂ republiky.

9
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(3) MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskou cÏaÂst lze za
podmõÂnek stanovenyÂch v odstavci 1 prÏipojit k jineÂmu
meÏstskeÂmu obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti.
(4) RozhodnutõÂ o zrÏõÂzenõÂ, prÏipojenõÂ nebo zrusÏenõÂ
meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti musõÂ obsahovat
naÂlezÏitosti uvedeneÂ v § 19 odst. 5; mõÂsto naÂzvu obce se
vsÏak uvede naÂzev zrÏizovaneÂho meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti nebo naÂzev meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti, k nimzÏ se jinyÂ meÏstskyÂ obvod nebo
meÏstskaÂ cÏaÂst prÏipojuje.
(5) Opis rozhodnutõÂ zasÏle statutaÂrnõÂ meÏsto Ministerstvu vnitra, prÏõÂslusÏneÂmu katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu a financÏnõÂmu uÂrÏadu.
§ 21
(1) NovaÂ obec muÊzÏe vzniknout oddeÏlenõÂm cÏaÂsti
obce, kteraÂ musõÂ mõÂt samostatneÂ katastraÂlnõÂ uÂzemõÂ sousedõÂcõÂ nejmeÂneÏ se dveÏma obcemi a tvorÏõÂcõÂ souvislyÂ
uÂzemnõÂ celek; po oddeÏlenõÂ bude mõÂt alesponÏ 1 000 obcÏanuÊ. StejneÂ podmõÂnky musõÂ splnÏovat i obec po oddeÏlenõÂ jejõÂ cÏaÂsti. S oddeÏlenõÂm cÏaÂsti obce musõÂ vyslovit
souhlas v mõÂstnõÂm referendu obcÏaneÂ zÏijõÂcõÂ na uÂzemõÂ teÂ
cÏaÂsti obce, kteraÂ se chce oddeÏlit.
(2) V teÂ cÏaÂsti obce, kteraÂ se chce oddeÏlit, ustavõÂ
obcÏaneÂ obce prÏõÂpravnyÂ vyÂbor. PrÏõÂpravnyÂ vyÂbor tvorÏõÂ
opraÂvneÏnyÂ obcÏan10) a jeho zaÂstupci. Lze ustavit pouze
jeden prÏõÂpravnyÂ vyÂbor. PocÏet cÏlenuÊ prÏõÂpravneÂho vyÂboru je lichyÂ a tvorÏõÂ jej nejmeÂneÏ trÏi cÏlenoveÂ. CÏlenem
prÏõÂpravneÂho vyÂboru muÊzÏe byÂt jen obcÏan obce, kteryÂ
maÂ trvalyÂ pobyt v teÂ cÏaÂsti obce, kteraÂ se chce oddeÏlit.
(3) PrÏõÂpravnyÂ vyÂbor
a) navrhuje usporÏaÂdaÂnõÂ mõÂstnõÂho referenda o oddeÏlenõÂ
cÏaÂsti obce a podõÂlõÂ se na jeho prÏõÂpraveÏ a provedenõÂ,
b) podõÂlõÂ se na prÏõÂpraveÏ naÂvrhu na oddeÏlenõÂ cÏaÂsti
obce,
c) je uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ o oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce; nemuÊzÏe
vsÏak podat naÂvrh na oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce krajskeÂmu
uÂrÏadu.11)
(4) CÏinnost prÏõÂpravneÂho vyÂboru koncÏõÂ
a) dnem vyhlaÂsÏenõÂ vyÂsledkuÊ mõÂstnõÂho referenda, jestlizÏe obcÏaneÂ v referendu vyslovili nesouhlas s oddeÏlenõÂm cÏaÂsti obce, nebo
b) praÂvnõÂ mocõÂ rozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu o oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce.
§ 22
(1) O oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce rozhoduje krajskyÂ uÂrÏad
na naÂvrh obce, kteryÂ podaÂ obec na zaÂkladeÏ kladneÂho
vyÂsledku mõÂstnõÂho referenda konaneÂho v teÂ cÏaÂsti obce,

10

) § 11 zaÂkona cÏ. 298/1992 Sb.

11

) ZaÂkon cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ).
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kteraÂ se chce oddeÏlit. NepodaÂ-li obec naÂvrh do 30 dnuÊ
ode dne vyhlaÂsÏenõÂ vyÂsledkuÊ mõÂstnõÂho referenda nebo
jestlizÏe v naÂvrhu na oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce provede zmeÏny,
ktereÂ jsou v rozporu s rozhodnutõÂm obcÏanuÊ obce,
muÊzÏe tak ucÏinit kteryÂkoliv obcÏan obce.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) NaÂvrh na oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce musõÂ obsahovat
den, meÏsõÂc a rok, ke ktereÂmu se cÏaÂst obce oddeÏluje,
naÂzev noveÏ vznikajõÂcõÂ obce,
vymezenõÂ uÂzemõÂ noveÏ vznikajõÂcõÂ obce po oddeÏlenõÂ
cÏaÂsti obce vyÂcÏtem jejõÂch katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ
vcÏetneÏ prÏõÂslusÏnyÂch mapovyÂch podkladuÊ,
rozdeÏlenõÂ majetku vcÏetneÏ financÏnõÂch prostrÏedkuÊ,
ostatnõÂch praÂv a zaÂvazkuÊ, praÂvnickyÂch osob a organizacÏnõÂch slozÏek obce,
pocÏet obcÏanuÊ obce ke dni podaÂnõÂ naÂvrhu na oddeÏlenõÂ jejõÂ cÏaÂsti, jakozÏ i pocÏty obcÏanuÊ obce v jednotlivyÂch cÏaÂstech, ktereÂ se majõÂ oddeÏlit.

(3) KrajskyÂ uÂrÏad svyÂm rozhodnutõÂm schvaÂlõÂ naÂvrh
obce na oddeÏlenõÂ jejõÂ cÏaÂsti, jsou-li splneÏny vsÏechny
podmõÂnky stanoveneÂ zaÂkonem.
(4) RozhodnutõÂ o oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce musõÂ obsahovat naÂlezÏitosti stanoveneÂ v odstavci 2. Opis pravomocneÂho rozhodnutõÂ zasÏle krajskyÂ uÂrÏad Ministerstvu
vnitra, prÏõÂslusÏneÂmu katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu a financÏnõÂmu
uÂrÏadu.
§ 23
(1) Do 3 meÏsõÂcuÊ po ustavujõÂcõÂm zasedaÂnõÂ zastupitelstva noveÏ vznikleÂ obce prÏedaÂ dosavadnõÂ obec noveÏ
vznikleÂ obci majetek, kteryÂ jõÂ naÂlezÏõÂ podle rozhodnutõÂ
krajskeÂho uÂrÏadu. O prÏedaÂnõÂ majetku porÏõÂdõÂ dosavadnõÂ
a noveÏ vzniklaÂ obec põÂsemnyÂ zaÂpis. Tento majetek
vcÏetneÏ financÏnõÂch prostrÏedkuÊ, pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ
do doby jeho prÏedaÂnõÂ spravuje dosavadnõÂ obec, kteraÂ
vsÏak s nõÂm nemuÊzÏe naklaÂdat jinyÂm zpuÊsobem, nezÏ z neÏj
uhrazovat naÂklady spojeneÂ s nezbytnou uÂdrzÏbou majetku a s provozem organizacÏnõÂch slozÏek noveÏ vznikleÂ
obce a naÂjemneÂ za uzÏõÂvaÂnõÂ veÏcõÂ touto obcõÂ.
(2) V noveÏ vznikleÂ obci platõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy
obce, ktereÂ platily na jejõÂm uÂzemõÂ prÏed jejõÂm vznikem,
a to do doby, nezÏ budou zrusÏeny nebo nahrazeny novyÂmi.
§ 24
SloucÏenõÂ obcõÂ nebo prÏipojenõÂ obce, meÏstskyÂch
cÏaÂstõÂ nebo meÏstskyÂch obvoduÊ lze proveÂst jen k pocÏaÂtku
kalendaÂrÏnõÂho roku nebo ke dni voleb do zastupitelstev
v obcõÂch. OddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce lze proveÂst jen ke dni
voleb do zastupitelstev v obcõÂch. NaÂvrh na oddeÏlenõÂ
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cÏaÂsti obce musõÂ byÂt podaÂn krajskeÂmu uÂrÏadu nejpozdeÏji
6 meÏsõÂcuÊ prÏed prvnõÂm dnem meÏsõÂce, v neÏmzÏ se majõÂ
konat volby do zastupitelstev v obcõÂch.
§ 25
(1) Dohoda o sloucÏenõÂ obcõÂ, dohoda o prÏipojenõÂ
obce k jineÂ obci, jakozÏ i rozhodnutõÂ krajskeÂho uÂrÏadu
o oddeÏlenõÂ cÏaÂsti obce jsou podkladem k zaÂpisu zmeÏny
praÂv dotcÏenyÂch obcõÂ k nemovitostem do katastru nemovitostõÂ zaÂznamem12) a k provedenõÂ zmeÏny uÂdajuÊ
o katastraÂlnõÂch uÂzemõÂch a hranic obcõÂ v katastru nemovitostõÂ.
(2) RozhodnutõÂ zastupitelstva meÏsta o zrÏõÂzenõÂ
nebo zrusÏenõÂ meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti,
jakozÏ i o prÏipojenõÂ meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti k jineÂmu meÏstskeÂmu obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti
je podkladem k zaÂpisu zmeÏny praÂv dotcÏenyÂch meÏstskyÂch obvoduÊ nebo meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ k nemovitostem
do katastru nemovitostõÂ zaÂznamem.12)
§ 26
(1) ZmeÏny hranic obcõÂ, prÏi nichzÏ nedochaÂzõÂ ke
sloucÏenõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏipojenõÂ obcõÂ, se uskutecÏnÏujõÂ
na zaÂkladeÏ dohody zuÂcÏastneÏnyÂch obcõÂ po projednaÂnõÂ
s prÏõÂslusÏnyÂm katastraÂlnõÂm uÂrÏadem.
(2) ZmeÏny hranic obcõÂ, prÏi nichzÏ dochaÂzõÂ ke sloucÏenõÂ, rozdeÏlenõÂ nebo prÏipojenõÂ obcõÂ a jejich uÂzemõÂ patrÏõÂ
do spraÂvnõÂch obvoduÊ ruÊznyÂch okresnõÂch uÂrÏaduÊ, lze
proveÂst pouze zaÂkonem.

§ 28
(1) Obci prÏõÂslusÏõÂ rozhodovat o naÂzvech cÏaÂstõÂ obce,
ulic a jinyÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂ.
(2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra a prÏõÂslusÏneÂmu katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu naÂzvy noveÏ vzniklyÂch cÏaÂstõÂ
obce, zmeÏny jejich naÂzvuÊ, jakozÏ i zaÂnik cÏaÂstõÂ obce.
§ 29
(1) NaÂzev obce, jejõÂch cÏaÂstõÂ, ulic a jinyÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂ se uvaÂdeÏjõÂ vzÏdy v cÏeskeÂm jazyce.
Ulice nebo jinaÂ verÏejnaÂ prostranstvõÂ se nepojmenovaÂvajõÂ podle jmen zÏijõÂcõÂch osobnostõÂ verÏejneÂho zÏivota.
(2) V obci obyÂvaneÂ prÏõÂslusÏnõÂky naÂrodnostnõÂch
mensÏin se naÂzev obce, jejõÂch cÏaÂstõÂ, ulic a jinyÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂ a oznacÏenõÂ budov staÂtnõÂch orgaÂnuÊ
a uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ uvaÂdeÏjõÂ teÂzÏ v jazyce
naÂrodnostnõÂ mensÏiny, jestlizÏe se podle poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu hlaÂsilo k teÂto naÂrodnosti alesponÏ 20 % obcÏanuÊ
obce a jestlizÏe o to pozÏaÂdalo peticõÂ nejmeÂneÏ 50 % zletilyÂch obcÏanuÊ obce hlaÂsõÂcõÂch se k teÂto naÂrodnostnõÂ
mensÏineÏ.
§ 30
OznacÏenõÂ ulic a jinyÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂ provede obec na svuÊj naÂklad. VlastnõÂk nemovitosti je povinen strpeÏt bezuÂplatneÂ prÏipevneÏnõÂ tabulky s oznacÏenõÂm ulice nebo jineÂho verÏejneÂho prostranstvõÂ na sveÂ
nemovitosti; v blõÂzkosti tabulky nesmõÂ umõÂstit jineÂ naÂpisy. OznacÏenõÂ nesmõÂ byÂt posÏkozeno, odstraneÏno nebo
zakryto.
§ 31

DõÂ l 4
NaÂzvy obcõÂ, jejich cÏaÂstõÂ, ulic a verÏejnyÂch prostranstvõÂ
a cÏõÂslovaÂnõÂ budov
§ 27
(1) KazÏdaÂ obec maÂ svuÊj naÂzev; ke zmeÏneÏ naÂzvu
obce daÂvaÂ souhlas Ministerstvo vnitra na naÂvrh obce.
(2) NaÂzvy majõÂ teÂzÏ cÏaÂsti obce. CÏaÂst obce je evidencÏnõÂ jednotka vytvaÂrÏenaÂ budovami s cÏõÂsly popisnyÂmi
a cÏõÂsly evidencÏnõÂmi (§ 31) prÏideÏlenyÂmi v jedneÂ cÏõÂselneÂ
rÏadeÏ, kteraÂ lezÏõÂ v jednom souvisleÂm uÂzemõÂ. NaÂzvy cÏaÂstõÂ
obce jsou zpravidla prÏevzaty z naÂzvu zaniklyÂch obcõÂ,
osad nebo z naÂzvuÊ historicky vzniklyÂch uÂzemõÂ, na
nichzÏ se tyto cÏaÂsti obce nachaÂzejõÂ.

13

(1) Budova ) musõÂ byÂt oznacÏena popisnyÂm cÏõÂslem, pokud nenõÂ daÂle stanoveno jinak.
(2) SamostatnyÂmi popisnyÂmi cÏõÂsly se neoznacÏujõÂ
vedlejsÏõÂ budovy, ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ jednoho celku
(naprÏ. vyÂrobnõÂ haly uvnitrÏ jednoho podniku, garaÂzÏe
prÏi domech, drobneÂ stavby).
(3) Stavby urcÏeneÂ k individuaÂlnõÂ rekreaci se oznacÏujõÂ evidencÏnõÂmi cÏõÂsly.
(4) K usnadneÏnõÂ orientace mohou byÂt v jednotlivyÂch ulicõÂch a na jinyÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂch oznacÏeny budovy vedle popisneÂho cÏõÂsla jesÏteÏ cÏõÂslem orientacÏnõÂm.
(5) Obec rozhoduje o tom, jakyÂm popisnyÂm,
orientacÏnõÂm nebo evidencÏnõÂm cÏõÂslem bude budova

) § 2 odst. 4 zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 89/1996
Sb.
13
) § 3 odst. 1 põÂsm. a) bod 1 zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., o ocenÏovaÂnõÂ majetku a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ocenÏovaÂnõÂ
majetku).
12
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oznacÏena. KazÏdeÂ popisneÂ nebo evidencÏnõÂ cÏõÂslo budovy
musõÂ byÂt v raÂmci cÏaÂsti obce jedinecÏneÂ.
§ 32
(1) VlastnõÂk nemovitosti je povinen na svuÊj naÂklad
oznacÏit budovu cÏõÂsly urcÏenyÂmi obcõÂ a udrzÏovat je v rÏaÂdneÂm stavu. Barvu a provedenõÂ cÏõÂsel urcÏuje obec.
(2) PrÏecÏõÂslovaÂnõÂ budov se provaÂdõÂ jen vyÂjimecÏneÏ,
jsou-li pro to vaÂzÏneÂ duÊvody. NovaÂ cÏõÂsla hradõÂ obec ze
sveÂho rozpocÏtu. PrÏecÏõÂslovaÂnõÂ budov ohlaÂsõÂ obec prÏõÂslusÏneÂmu katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu.
§ 33
ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ
a) zpuÊsob oznacÏovaÂnõÂ ulic a ostatnõÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂ naÂzvy,
b) zpuÊsob pouzÏitõÂ a umõÂsteÏnõÂ cÏõÂsel k oznacÏenõÂ budov,
c) naÂlezÏitosti ohlaÂsÏenõÂ o prÏecÏõÂslovaÂnõÂ budov.
§ 34
VerÏejnyÂm prostranstvõÂm jsou vsÏechna naÂmeÏstõÂ,
ulice, trzÏisÏteÏ, chodnõÂky, verÏejnaÂ zelenÏ, parky a dalsÏõÂ
prostory prÏõÂstupneÂ kazÏdeÂmu bez omezenõÂ, tedy slouzÏõÂcõÂ obecneÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ, a to bez ohledu na vlastnictvõÂ
k tomuto prostoru.

koveÂho kulturnõÂho rozvoje a ochrany verÏejneÂho porÏaÂdku.
(3) PrÏi vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti se obec rÏõÂdõÂ
a) prÏi vydaÂvaÂnõÂ obecneÏ zaÂvaznyÂch vyhlaÂsÏek zaÂkonem,
b) v ostatnõÂch zaÂlezÏitostech teÂzÏ jinyÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy vydanyÂmi na zaÂkladeÏ zaÂkona.
§ 36
(1) Obec muÊzÏe udeÏlit fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ se
vyÂznamnou meÏrou zaslouzÏily zejmeÂna o rozvoj obce,
cÏestneÂ obcÏanstvõÂ obce. CÏestnyÂ obcÏan obce maÂ praÂvo
vyjadrÏovat na zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce svaÂ stanoviska v souladu s jednacõÂm rÏaÂdem zastupitelstva.
(2) Za vyÂznamnaÂ umeÏleckaÂ, veÏdeckaÂ a jinaÂ dõÂla
majõÂcõÂ zejmeÂna vztah k obci muÊzÏe obec udeÏlovat ceny
obce.
§ 37
Obce, v nichzÏ sõÂdlõÂ orgaÂny staÂtu nebo orgaÂny
kraje, napomohou zabezpecÏit pro neÏ duÊstojneÂ prostory
odpovõÂdajõÂcõÂ vyÂznamu teÏchto orgaÂnuÊ.
DõÂ l 2
HospodarÏenõÂ obce
§ 38

HLAVA I I
Ê SOBNOST OBCE
SAMOSTATNAÂ PU
DõÂ l 1
§ 35
(1) Do samostatneÂ puÊsobnosti obce patrÏõÂ spravovaÂnõÂ zaÂlezÏitostõÂ, ktereÂ jsou v zaÂjmu obce a jejõÂch obcÏanuÊ, pokud nejsou sveÏrÏeny zaÂkonem krajuÊm11) nebo
pokud nejde o vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti, a daÂle zaÂlezÏitosti, ktereÂ do samostatneÂ puÊsobnosti obce sveÏrÏõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.
(2) Do samostatneÂ puÊsobnosti obce patrÏõÂ zejmeÂna
zaÂlezÏitosti uvedeneÂ v § 84, 85 a 102, s vyÂjimkou vydaÂvaÂnõÂ narÏõÂzenõÂ obce. Obec v samostatneÂ puÊsobnosti ve
sveÂm uÂzemnõÂm obvodu daÂle pecÏuje v souladu s mõÂstnõÂmi prÏedpoklady a s mõÂstnõÂmi zvyklostmi o vytvaÂrÏenõÂ
podmõÂnek pro rozvoj sociaÂlnõÂ peÂcÏe a pro uspokojovaÂnõÂ
potrÏeb svyÂch obcÏanuÊ. Jde prÏedevsÏõÂm o uspokojovaÂnõÂ
potrÏeby bydlenõÂ, ochrany a rozvoje zdravõÂ, dopravy
a spojuÊ, potrÏeby informacõÂ, vyÂchovy a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, cel-

14

(1) Majetek obce musõÂ byÂt vyuzÏõÂvaÂn uÂcÏelneÏ a hospodaÂrneÏ v souladu s jejõÂmi zaÂjmy a uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂmi
ze zaÂkonem vymezeneÂ puÊsobnosti. Obec je povinna
pecÏovat o zachovaÂnõÂ a rozvoj sveÂho majetku. Obec
vede evidenci sveÂho majetku.14)
(2) Majetek obce musõÂ byÂt chraÂneÏn prÏed znicÏenõÂm, posÏkozenõÂm, odcizenõÂm nebo zneuzÏitõÂm. S nepotrÏebnyÂm majetkem obec nalozÏõÂ zpuÊsoby a za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy,15) pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(3) Obec je povinna chraÂnit svuÊj majetek prÏed neopraÂvneÏnyÂmi zaÂsahy a vcÏas uplatnÏovat praÂvo na naÂhradu sÏkody a praÂvo na vydaÂnõÂ bezduÊvodneÂho obohacenõÂ.
(4) Obec je povinna trvale sledovat, zda dluzÏnõÂci
vcÏas a rÏaÂdneÏ plnõÂ sveÂ zaÂvazky, a zabezpecÏit, aby nedosÏlo k promlcÏenõÂ nebo zaÂniku z nich vyplyÂvajõÂcõÂch praÂv.
§ 39
(1) ZaÂmeÏr obce prodat, smeÏnit nebo darovat ne-

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

15

) NaprÏõÂklad obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, obchodnõÂ zaÂkonõÂk.
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movityÂ majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako
vyÂpuÊjcÏku obec zverÏejnõÂ po dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ prÏed
projednaÂnõÂm v orgaÂnech obce vyveÏsÏenõÂm na uÂrÏednõÂ
desce obecnõÂho uÂrÏadu, aby se k neÏmu mohli zaÂjemci
vyjaÂdrÏit a prÏedlozÏit sveÂ nabõÂdky. ZaÂmeÏr muÊzÏe obec teÂzÏ
zverÏejnit zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm. Pokud obec
zaÂmeÏr nezverÏejnõÂ, je praÂvnõÂ uÂkon od pocÏaÂtku neplatnyÂ.
(2) PrÏi uÂplatneÂm prÏevodu majetku se cena sjednaÂvaÂ zpravidla ve vyÂsÏi, kteraÂ je v daneÂm mõÂsteÏ a cÏase
obvyklaÂ, nejde-li o cenu regulovanou staÂtem. Odchylka od ceny obvykleÂ musõÂ byÂt zduÊvodneÏna.
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije, jde-li
o pronaÂjem bytuÊ a hrobovyÂch mõÂst anebo pronaÂjem
nebo o vyÂpuÊjcÏku majetku obce na dobu kratsÏõÂ nezÏ
30 dnuÊ.

§ 42
(1) Obec daÂ prÏezkoumat prÏõÂslusÏnyÂm okresnõÂm
uÂrÏadem nebo auditorem hospodarÏenõÂ obce za uplynulyÂ
kalendaÂrÏnõÂ rok.
(2) Obec muÊzÏe v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku pozÏaÂdat okresnõÂ uÂrÏad nebo auditora o provedenõÂ mimorÏaÂdneÂho prÏezkoumaÂnõÂ sveÂho hospodarÏenõÂ.
(3) Ve meÏstech Brno, Ostrava a PlzenÏ prÏezkoumaÂvaÂ hospodarÏenõÂ meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti magistraÂt tohoto meÏsta a hospodarÏenõÂ meÏsta Ministerstvo financõÂ, pokud si meÏsto nedaÂ prÏezkoumat sveÂ
hospodarÏenõÂ auditorem.
(4) NaÂklady na prÏezkoumaÂnõÂ hospodarÏenõÂ auditorem uhradõÂ obec ze svyÂch rozpocÏtovyÂch prostrÏedkuÊ.

§ 40

§ 43

(1) StaÂt maÂ praÂvo prÏi bezuÂplatneÂm prÏevodu cÏi prÏechodu movityÂch veÏcõÂ, praÂv a nemovitostõÂ na obec a prÏi
financÏnõÂ spoluuÂcÏasti na porÏõÂzenõÂ takoveÂho majetku obcõÂ
vyhradit si stanovenõÂ podmõÂnek pro dalsÏõÂ hospodarÏenõÂ
a naklaÂdaÂnõÂ s tõÂmto majetkem.

ZaÂveÏrecÏnyÂ uÂcÏet spolu se zpraÂvou o vyÂsledcõÂch prÏezkoumaÂnõÂ hospodarÏenõÂ obce za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ
rok projednaÂ zastupitelstvo obce do 30. cÏervna naÂsledujõÂcõÂho roku a prÏijme opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ nedostatkuÊ.

(2) Kraj maÂ praÂvo prÏi darovaÂnõÂ movityÂch veÏcõÂ,
praÂv a nemovitostõÂ obci a prÏi financÏnõÂ spoluuÂcÏasti na
porÏõÂzenõÂ takoveÂho majetku obcõÂ vyhradit si stanovenõÂ
podmõÂnek pro dalsÏõÂ hospodarÏenõÂ a naklaÂdaÂnõÂ s tõÂmto
majetkem.

§ 44

(3) Za porusÏenõÂ povinnostõÂ obce ulozÏenyÂch jõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 muÊzÏe okresnõÂ uÂrÏad obci ulozÏit pokutu azÏ do vyÂsÏe 1 mil. KcÏ v rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona. OpraÂvneÏnõÂ okresnõÂho uÂrÏadu, pokud jde o meÏsta
Brno, Ostrava a PlzenÏ, prÏõÂslusÏõÂ Ministerstvu financõÂ
nebo jõÂm poveÏrÏeneÂmu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu
uÂrÏadu. VyÂnos pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
(4) UcÏinõÂ-li obec praÂvnõÂ uÂkon s majetkem uvedenyÂm v odstavci 1 v rozporu se stanovenyÂmi podmõÂnkami a majetek nelze vraÂtit puÊvodnõÂmu uÂcÏelu, je obec
povinna odveÂst do staÂtnõÂho rozpocÏtu peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku
odpovõÂdajõÂcõÂ obvykleÂ ceneÏ dotcÏeneÂho majetku.
(5) UcÏinõÂ-li obec praÂvnõÂ uÂkon s majetkem uvedenyÂm v odstavci 2 v rozporu se stanovenyÂmi podmõÂnkami a majetek nelze vraÂtit puÊvodnõÂmu uÂcÏelu, je obec
povinna odveÂst do rozpocÏtu kraje peneÏzÏnõÂ cÏaÂstku odpovõÂdajõÂcõÂ obvykleÂ ceneÏ dotcÏeneÂho majetku.
§ 41
PodminÏuje-li zaÂkon platnost praÂvnõÂho uÂkonu obce
prÏedchozõÂm zverÏejneÏnõÂm, schvaÂlenõÂm nebo souhlasem,
opatrÏõÂ se listina osveÏdcÏujõÂcõÂ tento praÂvnõÂ uÂkon dolozÏkou, jõÂzÏ bude potvrzeno, zÏe tyto podmõÂnky jsou splneÏny.
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SestavovaÂnõÂ rozpocÏtu a zaÂveÏrecÏneÂho uÂcÏtu obce
a hospodarÏenõÂ s prostrÏedky tohoto rozpocÏtu se daÂle
rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem.
§ 45
(1) JestlizÏe obec nepozÏaÂdaÂ o prÏezkoumaÂnõÂ sveÂho
hospodarÏenõÂ za uplynulyÂ rok okresnõÂ uÂrÏad do 31. ledna
a ani v tomto termõÂnu neobjednaÂ prÏezkoumaÂnõÂ sveÂho
hospodarÏenõÂ auditorem, muÊzÏe jõÂ okresnõÂ uÂrÏad ulozÏit
pokutu do vyÂsÏe 100 000 KcÏ v rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona.16) PrÏezkoumaÂnõÂ hospodarÏenõÂ v takoveÂm prÏõÂpadeÏ provede okresnõÂ uÂrÏad.
(2) OpraÂvneÏnõÂ okresnõÂho uÂrÏadu uvedeneÂ v odstavci 1 prÏõÂslusÏõÂ, pokud jde o meÏsta Brno, Ostrava
a PlzenÏ, Ministerstvu financõÂ nebo jõÂm poveÏrÏeneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu.
(3) VyÂnos pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
DõÂ l 3
SpolupraÂce mezi obcemi
§ 46
(1) Obce mohou prÏi vyÂkonu sveÂ samostatneÂ puÊsobnosti vzaÂjemneÏ spolupracovat.
(2) SpolupraÂce mezi obcemi se uskutecÏnÏuje

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb.
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a) na zaÂkladeÏ smlouvy uzavrÏeneÂ ke splneÏnõÂ konkreÂtnõÂho uÂkolu,
b) na zaÂkladeÏ smlouvy o vytvorÏenõÂ dobrovolneÂho
svazku obcõÂ (daÂle jen ¹svazek obcõÂª),
c) zaklaÂdaÂnõÂm praÂvnickyÂch osob podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona17) dveÏma nebo võÂce obcemi.
§ 47
(1) Obce se nemohou sdruzÏovat podle prÏedpisuÊ
o sdruzÏovaÂnõÂ obcÏanuÊ.
(2) Na spolupraÂci mezi obcemi nelze pouzÏõÂt ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o zaÂjmovyÂch sdruzÏenõÂch
praÂvnickyÂch osob a o smlouveÏ o sdruzÏenõÂ.
§ 48
(1) Smlouva mezi dveÏma nebo võÂce obcemi ke splneÏnõÂ konkreÂtnõÂho uÂkolu se uzavõÂraÂ na dobu urcÏitou
nebo neurcÏitou. PrÏedmeÏtem teÂto smlouvy nemuÊzÏe
byÂt vznik praÂvnickeÂ osoby. Smlouva musõÂ mõÂt põÂsemnou formu a musõÂ byÂt prÏedem schvaÂlena zastupitelstvy
obcõÂ, jinak je neplatnaÂ.
(2) Smlouva musõÂ obsahovat
a) oznacÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ smlouvy,
b) vymezenõÂ prÏedmeÏtu smlouvy a jeho rozsahu,
c) praÂva a povinnosti jednotlivyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ smlouvy,
d) zpuÊsob vyuzÏitõÂ stavby po jejõÂm dokoncÏenõÂ, je-li
stavba prÏedmeÏtem smlouvy,
e) zpuÊsob odstoupenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ od smlouvy a vyporÏaÂdaÂnõÂ cÏaÂsti jejich majetku.
(3) Majetek zõÂskanyÂ vyÂkonem spolecÏneÂ cÏinnosti
obcõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy podle odstavcuÊ 1 a 2 se staÂvaÂ
spoluvlastnictvõÂm vsÏech uÂcÏastnõÂkuÊ teÂto smlouvy. PodõÂly na majetku zõÂskaneÂm spolecÏnou cÏinnostõÂ jsou
stejneÂ, nenõÂ-li smlouvou stanoveno jinak.
(4) Ze zaÂvazkuÊ vuÊcÏi trÏetõÂm osobaÂm jsou uÂcÏastnõÂci
smlouvy zavaÂzaÂni spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ, nenõÂ-li
smlouvou stanoveno jinak.
Svazek obcõÂ
§ 49
(1) Obce majõÂ praÂvo byÂt cÏleny svazku obcõÂ za
uÂcÏelem ochrany a prosazovaÂnõÂ jejich spolecÏnyÂch zaÂjmuÊ.
(2) Obce mohou vytvaÂrÏet svazky obcõÂ, jakozÏ
i vstupovat do svazkuÊ obcõÂ jizÏ vytvorÏenyÂch. CÏleny
svazku obcõÂ mohou byÂt jen obce.
(3) Svazek obcõÂ je praÂvnickou osobou.

17

) ObchodnõÂ zaÂkonõÂk.
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§ 50
(1) PrÏedmeÏtem cÏinnosti svazku obcõÂ mohou byÂt
zejmeÂna
a) uÂkoly v oblasti sÏkolstvõÂ, sociaÂlnõÂ peÂcÏe, zdravotnictvõÂ, kultury, pozÏaÂrnõÂ ochrany, verÏejneÂho porÏaÂdku,
ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, cestovnõÂho ruchu
a peÂcÏe o zvõÂrÏata,
b) zabezpecÏovaÂnõÂ cÏistoty obce, spraÂvy verÏejneÂ zeleneÏ
a verÏejneÂho osveÏtlenõÂ, shromazÏd'ovaÂnõÂ a odvozu
komunaÂlnõÂch odpaduÊ a jejich nezaÂvadneÂho zpracovaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo znesÏkodneÏnõÂ, zaÂsobovaÂnõÂ vodou, odvaÂdeÏnõÂ a cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch vod,
c) zavaÂdeÏnõÂ, rozsÏirÏovaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ inzÏenyÂrskyÂch sõÂtõÂ a systeÂmuÊ verÏejneÂ osobnõÂ dopravy k zajisÏteÏnõÂ dopravnõÂ obsluzÏnosti daneÂho uÂzemõÂ,
d) uÂkoly v oblasti ochrany ovzdusÏõÂ, uÂkoly souvisejõÂcõÂ
se zabezpecÏovaÂnõÂm prÏestavby vytaÂpeÏnõÂ nebo
ohrÏevu vody tuhyÂmi palivy na vyuzÏitõÂ ekologicky
vhodneÏjsÏõÂch zdrojuÊ tepelneÂ energie v obytnyÂch
a jinyÂch objektech ve vlastnictvõÂ obcõÂ,
e) provoz lomuÊ, põÂskoven a zarÏõÂzenõÂ slouzÏõÂcõÂch
k teÏzÏbeÏ a uÂpraveÏ nerostnyÂch surovin,
f) spraÂva majetku obcõÂ, zejmeÂna mõÂstnõÂch komunikacõÂ, lesuÊ, domovnõÂho a bytoveÂho fondu, sportovnõÂch, kulturnõÂch zarÏõÂzenõÂ a dalsÏõÂch zarÏõÂzenõÂ spravovanyÂch obcemi.
(2) PrÏõÂlohou smlouvy o vytvorÏenõÂ svazku obcõÂ
jsou jeho stanovy, v nichzÏ musõÂ byÂt uvedeno
a) naÂzev a sõÂdlo cÏlenuÊ svazku obcõÂ,
b) naÂzev a sõÂdlo svazku obcõÂ a prÏedmeÏt jeho cÏinnosti,
c) orgaÂny svazku obcõÂ, zpuÊsob jejich ustavovaÂnõÂ, jejich puÊsobnost a zpuÊsob jejich rozhodovaÂnõÂ,
d) majetek cÏlenuÊ svazku obcõÂ, kteryÂ vklaÂdajõÂ do
svazku obcõÂ,
e) zdroje prÏõÂjmuÊ svazku obcõÂ,
f) praÂva a povinnosti cÏlenuÊ svazku obcõÂ,
g) zpuÊsob rozdeÏlenõÂ zisku a podõÂl cÏlenuÊ na uÂhradeÏ
ztraÂty svazku obcõÂ,
h) podmõÂnky prÏistoupenõÂ ke svazku obcõÂ a vystoupenõÂ
z neÏj, vcÏetneÏ vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkoveÂho podõÂlu,
i) obsah a rozsah kontroly svazku obcõÂ obcemi,
ktereÂ svazek obcõÂ vytvorÏily.
§ 51
(1) Obec je naÂvrhem smlouvy podle § 46 odst. 2
põÂsm. a) a b) vaÂzaÂna ode dne jeho schvaÂlenõÂ zastupitelstvem obce do dne stanoveneÂho pro prÏijetõÂ naÂvrhu
smlouvy, pokud jinaÂ obec, ktereÂ je naÂvrh smlouvy
urcÏen, jej neodmõÂtne prÏed uplynutõÂm lhuÊty pro prÏijetõÂ
naÂvrhu.
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(2) Smlouva podle § 46 odst. 2 põÂsm. a) a b) je
uÂcÏinnaÂ dnem prÏijetõÂ jejõÂho naÂvrhu vsÏemi uÂcÏastnõÂky, nestanovõÂ-li smlouva jinak.
(3) O praÂvnõÂ zpuÊsobilosti svazku obcõÂ, jeho registraci, zrusÏenõÂ a zaÂniku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.18)
(4) Pro zrusÏenõÂ svazku obcõÂ a jeho zaÂnik platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 20j obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
(5) HospodarÏenõÂ svazku obcõÂ upravuje zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon.

prÏedem schvaÂlena zastupitelstvem obce, jinak je neplatnaÂ. PõÂsemnaÂ smlouva musõÂ obsahovat
a) naÂzvy a sõÂdla uÂcÏastnõÂkuÊ smlouvy,
b) prÏedmeÏt spolupraÂce a zpuÊsob jejõÂho financovaÂnõÂ,
c) orgaÂny a zpuÊsob jejich ustavovaÂnõÂ,
d) dobu, na kterou se smlouva uzavõÂraÂ.
(4) PraÂvnickaÂ osoba na zaÂkladeÏ smlouvy o spolupraÂci muÊzÏe vzniknout, jen stanovõÂ-li tak mezinaÂrodnõÂ
smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.

§ 53

(5) Ke smlouveÏ o spolupraÂci, na jejõÂmzÏ zaÂkladeÏ
maÂ vzniknout praÂvnickaÂ osoba anebo cÏlenstvõÂ v jizÏ
existujõÂcõÂ praÂvnickeÂ osobeÏ, se vyzÏaduje prÏedchozõÂ souhlas Ministerstva vnitra. OdeprÏenõÂ souhlasu je mozÏneÂ,
jen je-li smlouva v rozporu se zaÂkonem nebo mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna
a kteraÂ byla vyhlaÂsÏena, anebo s vaÂzÏnyÂm zahranicÏneÏ
politickyÂm zaÂjmem staÂtu. Ministerstvo vnitra vydaÂ
souhlas po prÏedchozõÂm projednaÂnõÂ s Ministerstvem zahranicÏnõÂch veÏcõÂ.

(1) Svazek obcõÂ daÂ prÏezkoumat prÏõÂslusÏnyÂm okresnõÂm uÂrÏadem nebo auditorem hospodarÏenõÂ svazku za
uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.

DõÂ l 5

§ 52
ObcÏaneÂ obcõÂ, ktereÂ vytvorÏily svazek obcõÂ, jsou
opraÂvneÏni
a) uÂcÏastnit se zasedaÂnõÂ orgaÂnu svazku obcõÂ a nahlõÂzÏet
do zaÂpisuÊ o jeho jednaÂnõÂ,
b) podaÂvat orgaÂnu svazku obcõÂ põÂsemneÂ naÂvrhy.

(2) NaÂklady na prÏezkoumaÂnõÂ hospodarÏenõÂ svazku
auditorem uhradõÂ svazek obcõÂ ze svyÂch rozpocÏtovyÂch
prostrÏedkuÊ.
(3) UstanovenõÂ § 43 a 45 platõÂ pro svazek obcõÂ
obdobneÏ.
§ 54
SpolupraÂce s ostatnõÂmi subjekty

Sankce
§ 56
PorusÏõÂ-li fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba vlastnõÂcõÂ
nemovitost povinnost stanovenou v § 30 nebo nesplnõÂ-li povinnost stanovenou v § 32 odst. 1, muÊzÏe jõÂ
obec ulozÏit pokutu do 10 000 KcÏ.
§ 57

Na spolupraÂci mezi obcemi a praÂvnickyÂmi a fyzickyÂmi osobami v obcÏanskopraÂvnõÂch vztazõÂch lze pouzÏõÂt
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o zaÂjmovyÂch sdruzÏenõÂch praÂvnickyÂch osob a o smlouveÏ o sdruzÏenõÂ.

(1) JestlizÏe fyzickaÂ osoba neudrzÏuje cÏistotu a porÏaÂdek na sveÂm nebo jõÂ uzÏõÂvaneÂm pozemku tak, zÏe
narusÏõÂ vzhled obce, muÊzÏe jõÂ obec ulozÏit pokutu
do 10 000 KcÏ.

DõÂ l 4

(2) JestlizÏe podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba prÏi vyÂkonu
podnikatelskeÂ cÏinnosti nebo praÂvnickaÂ osoba neudrzÏuje cÏistotu a porÏaÂdek na sveÂm pozemku tak, zÏe
narusÏõÂ vzhled obce, muÊzÏe jõÂ obec ulozÏit pokutu
do 50 000 KcÏ.

SpolupraÂce s obcemi jinyÂch staÂtuÊ
§ 55
(1) Obce mohou spolupracovat s obcemi jinyÂch
staÂtuÊ a byÂt cÏleny mezinaÂrodnõÂch sdruzÏenõÂ mõÂstnõÂch
orgaÂnuÊ.
(2) Svazky obcõÂ mohou uzavõÂrat se svazky obcõÂ
jinyÂch staÂtuÊ smlouvy o vzaÂjemneÂ spolupraÂci. Obsahem
spolupraÂce mohou byÂt jen cÏinnosti, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem cÏinnosti svazku obcõÂ, kteryÂ smlouvu o vzaÂjemneÂ
spolupraÂci uzavrÏel.
(3) Smlouva musõÂ mõÂt põÂsemnou formu a musõÂ byÂt

18

) § 20i a 20j obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

(3) JestlizÏe osoby uvedeneÂ v odstavci 2 znecÏistõÂ
verÏejneÂ prostranstvõÂ nebo odlozÏõÂ veÏci mimo vyhrazenaÂ
mõÂsta a neprodleneÏ neodstranõÂ zaÂvadnyÂ stav, muÊzÏe jim
obec ulozÏit pokutu do 200 000 KcÏ.
§ 58
PorusÏõÂ-li podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba prÏi vyÂkonu
podnikatelskeÂ cÏinnosti nebo praÂvnickaÂ osoba povinnost stanovenou praÂvnõÂm prÏedpisem obce, muÊzÏe jim
obec ulozÏit pokutu do 200 000 KcÏ.
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§ 59
Ï
(1) RõÂzenõÂ o spraÂvnõÂm deliktu lze zahaÂjit do
1 roku ode dne, kdy se orgaÂn obce dozveÏdeÏl o jednaÂnõÂ
uvedeneÂm v § 56 azÏ 58, nejpozdeÏji vsÏak do 2 let ode
dne, kdy k tomuto jednaÂnõÂ dosÏlo.
(2) Do beÏhu lhuÊty podle odstavce 1 se nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba, po kterou se pro tentyÂzÏ skutek vedlo trestnõÂ
rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(3) Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestlizÏe
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon stanovõÂ za nesplneÏnõÂ nebo porusÏenõÂ
teÏchto povinnostõÂ vysÏsÏõÂ sankci.
(4) UlozÏenõÂ pokuty podle § 56 azÏ 58 nezbavuje
subjekty uvedeneÂ v teÏchto ustanovenõÂch povinnosti odstranit zaÂvadnyÂ stav ve stanoveneÂ lhuÊteÏ. Pokud tak neucÏinõÂ, muÊzÏe tak ucÏinit obec sama na jejich naÂklady,
poprÏõÂpadeÏ ulozÏit pokutu opeÏtovneÏ.
(5) VyÂnos pokut je prÏõÂjmem obce.
DõÂl 6
Volby do zastupitelstev v obcõÂch a mõÂstnõÂ referendum
§ 60
Volby do zastupitelstev v obcõÂch a mõÂstnõÂ referendum upravujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkony.7),8)
H L AVA I I I
Ï ENESENAÂ PU
Ê SOBNOST
PR
§ 61
(1) Obec vykonaÂvaÂ na sveÂm uÂzemõÂ staÂtnõÂ spraÂvu
ve veÏcech, ktereÂ stanovõÂ zaÂkon; puÊsobnost v teÏchto veÏcech je prÏenesenou puÊsobnostõÂ obce.
(2) PrÏi vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti se orgaÂny
obce rÏõÂdõÂ
a) prÏi vydaÂvaÂnõÂ narÏõÂzenõÂ obce a prÏi rozhodovaÂnõÂ
o praÂvech, praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmech a povinnostech fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob zaÂkony
a praÂvnõÂmi prÏedpisy vydanyÂmi na zaÂkladeÏ zaÂkona,
b) v ostatnõÂch prÏõÂpadech teÂzÏ usnesenõÂmi vlaÂdy a smeÏrnicemi uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ; usnesenõÂ vlaÂdy
a smeÏrnice uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ nemohou
orgaÂnuÊm obcõÂ uklaÂdat povinnosti, pokud nejsou
stanoveny zaÂkonem. PodmõÂnkou platnosti smeÏrnic uÂstrÏednõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ je jejich publikovaÂnõÂ ve VeÏstnõÂku vlaÂdy pro orgaÂny kraje, okresnõÂ
uÂrÏady a orgaÂny obcõÂ.
§ 62
Obce obdrzÏõÂ ze staÂtnõÂho rozpocÏtu prÏõÂspeÏvek na
plneÏnõÂ uÂkoluÊ v prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
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§ 63
(1) SousedõÂcõÂ obce mohou navrhnout okresnõÂmu
uÂrÏadu spolecÏnyÂ vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti pro tyto
obce. NaÂvrh musõÂ obsahovat zpuÊsob rozdeÏlenõÂ prÏeneseneÂ puÊsobnosti dotcÏenyÂch obcõÂ a rozsah prÏeneseneÂ
puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ obecnõÂmu uÂrÏadu pro spolecÏnyÂ vyÂkon puÊsobnostõÂ.
(2) V prÏõÂpadeÏ souhlasu s naÂvrhem uvedenyÂm v odstavci 1 stanovõÂ okresnõÂ uÂrÏad svyÂm narÏõÂzenõÂm, zÏe obecnõÂ uÂrÏad jedneÂ z teÏchto obcõÂ bude vykonaÂvat vymezenyÂ
rozsah prÏeneseneÂ puÊsobnosti na uÂzemõÂ ostatnõÂch zuÂcÏastneÏnyÂch obcõÂ. PrÏednosta okresnõÂho uÂrÏadu soucÏasneÏ
stanovõÂ rozdeÏlenõÂ prÏõÂspeÏvku staÂtu na plneÏnõÂ uÂkoluÊ dotcÏenyÂch obcõÂ v prÏeneseneÂ puÊsobnosti podle rozsahu
jejõÂho vyÂkonu.
PoveÏrÏenyÂ obecnõÂ uÂrÏad
§ 64
(1) PoveÏrÏenyÂ obecnõÂ uÂrÏad je orgaÂn obce, kteryÂ vykonaÂvaÂ prÏenesenou puÊsobnost pro võÂce obcõÂ ve spraÂvnõÂch obvodech a v rozsahu stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkony (daÂle jen ¹poveÏrÏenyÂ obecnõÂ uÂrÏadª).
(2) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ sõÂdla
a spraÂvnõÂ obvody jednotlivyÂch poveÏrÏenyÂch obecnõÂch
uÂrÏaduÊ.
§ 65
(1) NezabezpecÏuje-li obec rÏaÂdnyÂ vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti, prÏevezme v celeÂm sveÏrÏeneÂm rozsahu
nebo jen na neÏktereÂm uÂseku vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti poveÏrÏenyÂ obecnõÂ uÂrÏad, do jehozÏ uÂzemnõÂho obvodu obec patrÏõÂ. Na poveÏrÏenyÂ obecnõÂ uÂrÏad se prÏevede
teÂzÏ odpovõÂdajõÂcõÂ vyÂsÏe prÏõÂspeÏvku na plneÏnõÂ uÂkoluÊ v prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(2) OkresnõÂ uÂrÏad svyÂm narÏõÂzenõÂm stanovõÂ, od kdy
bude prÏõÂslusÏnyÂ poveÏrÏenyÂ obecnõÂ uÂrÏad vykonaÂvat prÏenesenou puÊsobnost uvedenou v odstavci 1.
§ 66
PoveÏrÏenyÂ obecnõÂ uÂrÏad rozhoduje v prvnõÂm stupni
ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ o praÂvech, praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmech a povinnostech fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob,
pokud tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ jinak.
H L AVA I V
ORGAÂNY OBCE
DõÂ l 1
Zastupitelstvo obce
§ 67
Zastupitelstvo obce je slozÏeno z cÏlenuÊ zastupitel-

stva obce, jejichzÏ pocÏet na kazÏdeÂ volebnõÂ obdobõÂ stanovõÂ v souladu s tõÂmto zaÂkonem zastupitelstvo obce
nejpozdeÏji do 85 dnuÊ prÏede dnem voleb do zastupitelstev v obcõÂch; pro noveÂ volby19) muÊzÏe byÂt tato lhuÊta
zkraÂcena nejvõÂce o jednu trÏetinu.
§ 68
(1) Zastupitelstvo obce prÏi stanovenõÂ pocÏtu cÏlenuÊ
zastupitelstva prÏihleÂdne zejmeÂna k pocÏtu obyvatel a velikosti uÂzemnõÂho obvodu. PocÏet cÏlenuÊ stanovõÂ tak, aby
zastupitelstvo obce meÏlo v obci, meÏsteÏ, meÏstskeÂm obvodu, meÏstskeÂ cÏaÂsti
do 500 obyvatel
nad 500 do 3 000 obyvatel
nad 3 000 do 10 000 obyvatel
nad 10 000 do 50 000 obyvatel
nad 50 000 do 150 000 obyvatel
nad 150 000 obyvatel

5 azÏ 9 cÏlenuÊ
7 azÏ 15 cÏlenuÊ
11 azÏ 25 cÏlenuÊ
15 azÏ 35 cÏlenuÊ
25 azÏ 45 cÏlenuÊ
35 azÏ 55 cÏlenuÊ.

(2) PocÏet cÏlenuÊ zastupitelstva obce, kteryÂ maÂ byÂt
zvolen, se oznaÂmõÂ na uÂrÏednõÂ desce obecnõÂho uÂrÏadu nejpozdeÏji do 2 dnuÊ po jeho stanovenõÂ. KromeÏ toho muÊzÏe
byÂt pocÏet cÏlenuÊ zastupitelstva obce uverÏejneÏn zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm.
(3) RozhodujõÂcõÂ pro stanovenõÂ pocÏtu cÏlenuÊ zastupitelstva obce je pocÏet obyvatel obce podle statistickeÂho lexikonu obcõÂ k 1. lednu roku, v neÏmzÏ se konajõÂ
volby.
(4) NenõÂ-li v obci zastupitelstvo, stanovõÂ pocÏet
cÏlenuÊ zastupitelstva obce pro uÂcÏely voleb krajskyÂ uÂrÏad.
NenõÂ-li v meÏstskeÂm obvodu uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta zastupitelstvo meÏstskeÂho obvodu,
v meÏstskeÂ cÏaÂsti takoveÂho meÏsta zastupitelstvo meÏstskeÂ
cÏaÂsti, stanovõÂ pocÏet cÏlenuÊ tohoto zastupitelstva pro
uÂcÏely voleb magistraÂt. Pokud nebyl pocÏet cÏlenuÊ zastupitelstva obce urcÏen ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v § 67 nebo
pokud byl urcÏen v rozporu s odstavcem 1, volõÂ se pocÏet
cÏlenuÊ zastupitelstva podle dolnõÂ hranice rozpeÏtõÂ stanoveneÂho v odstavci 1.
§ 69
(1) MandaÂt cÏlena zastupitelstva obce vznikaÂ zvolenõÂm; ke zvolenõÂ dojde ukoncÏenõÂm hlasovaÂnõÂ.
(2) CÏlen zastupitelstva obce sklaÂdaÂ na zacÏaÂtku
prvnõÂho zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce, jehozÏ se po sveÂm
zvolenõÂ zuÂcÏastnõÂ, slib tohoto zneÏnõÂ: ¹Slibuji veÏrnost
CÏeskeÂ republice. Slibuji na svou cÏest a sveÏdomõÂ, zÏe
svoji funkci budu vykonaÂvat sveÏdomiteÏ, v zaÂjmu obce

19

) § 57 zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb.

20

) § 206 zaÂkonõÂku praÂce.

21

) § 124 odst. 2 zaÂkonõÂku praÂce.

22
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) § 124 zaÂkonõÂku praÂce.

(meÏsta) a jejõÂch (jeho) obcÏanuÊ a rÏõÂdit se UÂstavou a zaÂkony CÏeskeÂ republiky.ª PraÂv a povinnostõÂ se cÏlen zastupitelstva obce ujõÂmaÂ slozÏenõÂm slibu.
(3) Slib sklaÂdaÂ cÏlen zastupitelstva do rukou prÏedsedajõÂcõÂho zasedaÂnõÂ zastupitelstva a pronesenõÂm slova
¹slibujiª. SlozÏenõÂ slibu potvrdõÂ cÏlen zastupitelstva obce
svyÂm podpisem.
(4) CÏlen zastupitelstva obce vykonaÂvaÂ svuÊj mandaÂt osobneÏ a v souladu se svyÂm slibem a nenõÂ prÏitom
vaÂzaÂn zÏaÂdnyÂmi prÏõÂkazy.
§ 70
VyÂkon funkce cÏlena zastupitelstva obce se povazÏuje za vyÂkon verÏejneÂ funkce.20) CÏlen zastupitelstva
obce nesmõÂ byÂt pro vyÂkon sveÂ funkce zkraÂcen na praÂvech vyplyÂvajõÂcõÂch z jeho pracovnõÂho nebo jineÂho obdobneÂho pomeÏru.
§ 71
(1) CÏlenuÊm zastupitelstva obce, kterÏõÂ jsou pro vyÂkon funkce dlouhodobeÏ uvolneÏni,21) a cÏlenuÊm, kterÏõÂ
prÏed zvolenõÂm do funkce cÏlena zastupitelstva obce nebyli v pracovnõÂm pomeÏru, ale vykonaÂvajõÂ funkci ve
stejneÂm rozsahu jako dlouhodobeÏ uvolneÏnõÂ cÏlenoveÂ zastupitelstva obce, (daÂle jen ¹uvolneÏnyÂ cÏlen zastupitelstva obceª) poskytuje obec za vyÂkon funkce uvolneÏneÂho cÏlena zastupitelstva obce odmeÏnu podle tohoto
zaÂkona. OdmeÏna se vyplaÂcõÂ z rozpocÏtovyÂch prostrÏedkuÊ obce.
(2) OdmeÏnou se rozumõÂ peneÏzÏitaÂ plneÏnõÂ poskytovanaÂ obcõÂ uvolneÏnyÂm cÏlenuÊm zastupitelstva obce za
vyÂkon jejich funkce; za odmeÏnu se nepovazÏujõÂ plneÏnõÂ
poskytovanaÂ v souvislosti s vyÂkonem jejich funkce podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, zejmeÂna cestovnõÂ naÂhrady.
(3) OdmeÏnou podle odstavce 1 je
a) meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna,
b) dalsÏõÂ odmeÏna,
c) odmeÏna prÏi skoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ.
(4) OstatnõÂm cÏlenuÊm zastupitelstva obce, kterÏõÂ
nejsou uvedeni v odstavci 1, (daÂle jen ¹neuvolneÏnyÂ cÏlen
zastupitelstva obceª), jsou-li v pracovnõÂm pomeÏru, poskytne zameÏstnavatel pro vyÂkon funkce pracovnõÂ
volno s naÂhradou mzdy;22) rozsah doby potrÏebneÂ k vyÂkonu funkce v konkreÂtnõÂm prÏõÂpadeÏ urcÏõÂ obec. NaÂhradu
mzdy uhradõÂ obec jejich zameÏstnavateli podle zvlaÂsÏt-
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nõÂho prÏedpisu.23) NeuvolneÏnyÂm cÏlenuÊm zastupitelstva
obce, kterÏõÂ nejsou v pracovnõÂm nebo jineÂm obdobneÂm
pomeÏru, poskytuje obec ze svyÂch rozpocÏtovyÂch prostrÏedkuÊ naÂhradu vyÂdeÏlku usÏleÂho v souvislosti s vyÂkonem jejich funkce pausÏaÂlnõÂ cÏaÂstkou, jejõÂzÏ vyÂsÏi stanovõÂ
zastupitelstvo obce vzÏdy na prÏõÂslusÏnyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
§ 72
NeuvolneÏnyÂm cÏlenuÊm zastupitelstva obce muÊzÏe
byÂt za vyÂkon funkce poskytnuta meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna
a dalsÏõÂ odmeÏna. JejõÂ maximaÂlnõÂ vyÂsÏi stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 73
(1) MeÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna je peneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ poskytovaneÂ meÏsõÂcÏneÏ podle druhu vykonaÂvaneÂ funkce a podle
pocÏtu obyvatel obce ve vyÂsÏi a za podmõÂnek, ktereÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. MeÏsõÂcÏnõÂ odmeÏnu tvorÏõÂ
pevnaÂ slozÏka stanovenaÂ podle druhu vykonaÂvaneÂ
funkce a prÏõÂplatek podle pocÏtu obyvatel obce. PrÏi
urcÏenõÂ vyÂsÏe prÏõÂplatku podle pocÏtu obyvatel obce se vychaÂzõÂ z pocÏtu obyvatel, kterÏõÂ jsou k 1. lednu prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku hlaÂsÏeni v obci k trvaleÂmu pobytu. PocÏet obyvatel obce se zaokrouhluje na celeÂ
stovky nahoru.
(2) MeÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna se uvolneÏnyÂm cÏlenuÊm zastupitelstva obce v obcõÂch s poveÏrÏenyÂm obecnõÂm uÂrÏadem
zvysÏuje o cÏaÂstku stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.
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mu meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna v dosavadnõÂ vyÂsÏi, a to azÏ do ustavujõÂcõÂho zasedaÂnõÂ noveÂho zastupitelstva obce; naÂrok
podle odstavce 1 zuÊstaÂvaÂ nedotcÏen.
(3) UvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce a neuvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce, pokud vykonaÂvaÂ
funkci starosty, jehozÏ funkcÏnõÂ obdobõÂ skoncÏilo prÏed
konaÂnõÂm voleb do zastupitelstva obce, muÊzÏe byÂt meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna poskytnuta jesÏteÏ po dobu 3 meÏsõÂcuÊ po
skoncÏenõÂ jeho funkcÏnõÂho obdobõÂ.
§ 76
Splatnost a vyÂplata odmeÏny cÏlenuÊm zastupitelstva
obce, jakozÏ i sraÂzÏky z odmeÏny se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy upravujõÂcõÂmi platoveÂ pomeÏry zameÏstnancuÊ
obcõÂ.24) Pro rozsah a porÏadõÂ sraÂzÏek z odmeÏny se pouzÏije obdobneÏ zaÂkonõÂk praÂce a narÏõÂzenõÂ vlaÂdy vydaneÂ
k jeho provedenõÂ.25)
§ 77
(1) OdmeÏna se poskytne poprveÂ za meÏsõÂc, kdy
cÏlen zastupitelstva obce nabyl praÂv a povinnostõÂ podle
tohoto zaÂkona.
(2) V prÏõÂpadeÏ soubeÏhu vyÂkonu neÏkolika funkcõÂ se
poskytuje meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna podle funkce, za kterou lze
poskytnout nejvysÏsÏõÂ odmeÏnu.
§ 78

(3) NevykonaÂvaÂ-li cÏlen zastupitelstva obce funkci
z duÊvodu nemoci, uÂrazu, teÏhotenstvõÂ nebo materÏstvõÂ,
meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna mu nenaÂlezÏõÂ.

CÏlenovi zastupitelstva obce naÂlezÏõÂ v souvislosti
s vyÂkonem jeho funkce cestovnõÂ naÂhrady ve vyÂsÏi a za
podmõÂnek stanovenyÂch praÂvnõÂmi prÏedpisy platnyÂmi
pro zameÏstnance v pracovnõÂm pomeÏru.26)

§ 74

§ 79

DalsÏõÂ odmeÏna je peneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ poskytovaneÂ cÏlenuÊm zastupitelstva obce za podmõÂnek a ve vyÂsÏi, kterou
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(1) UvolneÏnyÂ cÏlen zastupitelstva obce maÂ naÂrok
na dovolenou na zotavenou za kalendaÂrÏnõÂ rok, poprÏõÂpadeÏ na jejõÂ pomeÏrnou cÏaÂst, jestlizÏe jeho funkcÏnõÂ obdobõÂ netrvalo po dobu celeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.

§ 75
(1) UvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce a neuvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce, pokud vykonaÂvaÂ
funkci starosty, jemuzÏ v dobeÏ konaÂnõÂ voleb do zastupitelstva obce prÏõÂslusÏela meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna, naÂlezÏõÂ tato
odmeÏna jesÏteÏ po dobu 3 meÏsõÂcuÊ od konaÂnõÂ voleb, pokud mu nevznikl opeÏtovnyÂ naÂrok na meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏnu.
(2) Pokud dosavadnõÂ starosta po volbaÂch do zastupitelstva obce plnõÂ uÂkoly podle § 107 odst. 1, prÏõÂslusÏõÂ

(2) PomeÏrnaÂ cÏaÂst dovoleneÂ uvolneÏneÂho cÏlena zastupitelstva obce cÏinõÂ za kazÏdyÂ i zapocÏatyÂ kalendaÂrÏnõÂ
meÏsõÂc trvaÂnõÂ vyÂkonu jeho funkce jednu dvanaÂctinu dovoleneÂ za kalendaÂrÏnõÂ rok.
(3) VyÂmeÏra dovoleneÂ uvolneÏneÂho cÏlena zastupitelstva obce cÏinõÂ 5 tyÂdnuÊ.
(4) Po dobu dovoleneÂ se uvolneÏneÂmu cÏlenu zastupitelstva obce meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏna nekraÂtõÂ.

23

) § 17 narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 108/1994 Sb., kteryÂm se provaÂdõÂ zaÂkonõÂk praÂce a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony.

24

) § 16 azÏ 18 zaÂkona cÏ. 143/1992 Sb., o platu a odmeÏneÏ za pracovnõÂ pohotovost v rozpocÏtovyÂch a v neÏkteryÂch dalsÏõÂch
organizacõÂch a orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
25
) § 13 narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 108/1994 Sb.
26

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 119/1992 Sb., o cestovnõÂch naÂhradaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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§ 80
(1) Na vztahy vyplyÂvajõÂcõÂ z vyÂkonu funkce uvolneÏneÂho cÏlena zastupitelstva obce se vztahujõÂ ustanovenõÂ
zaÂkonõÂku praÂce, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
Pro uÂcÏely pracovneÏpraÂvnõÂ se posuzuje odmeÏna uvolneÏnyÂch cÏlenuÊ zastupitelstva obce jako prÏõÂjem zameÏstnancuÊ v pracovnõÂm pomeÏru; obec se posuzuje jako zameÏstnavatel a uvolneÏnõÂ cÏlenoveÂ zastupitelstva obce se
posuzujõÂ jako zameÏstnanci.
(2) Pro uÂcÏely danÏoveÂ se odmeÏna uvolneÏnyÂch
cÏlenuÊ zastupitelstva obce povazÏuje za funkcÏnõÂ pozÏitek.27)

dovaÂnõÂ urcÏiteÂ zaÂlezÏitosti v orgaÂnech obce mohl znamenat vyÂhodu nebo sÏkodu pro neÏj samotneÂho nebo osobu
blõÂzkou, pro fyzickou nebo praÂvnickou osobu, kterou
zastupuje na zaÂkladeÏ zaÂkona nebo plneÂ moci (strÏet zaÂjmuÊ), je povinen sdeÏlit tuto skutecÏnost prÏed zahaÂjenõÂm
jednaÂnõÂ orgaÂnu obce, kteryÂ maÂ danou zaÂlezÏitost projednaÂvat. O tom, zda existuje duÊvod pro vyloucÏenõÂ
z projednaÂvaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ teÂto zaÂlezÏitosti, rozhoduje tento orgaÂn obce.
DõÂ l 2
Pravomoc zastupitelstva obce

§ 81
Obec muÊzÏe poskytovat jednoraÂzoveÂ odmeÏny obcÏanuÊm za jejich praÂci jako cÏlenuÊm vyÂboruÊ, komisõÂ
a zvlaÂsÏtnõÂch orgaÂnuÊ obce (§ 106).
§ 82
Ï
Clen zastupitelstva obce maÂ prÏi vyÂkonu sveÂ
funkce praÂvo
a) prÏedklaÂdat naÂvrhy zastupitelstvu obce a dalsÏõÂm
orgaÂnuÊm obce, jejichzÏ je cÏlenem,
b) vznaÂsÏet dotazy, prÏipomõÂnky a podneÏty na radu
obce a jejõÂ jednotliveÂ cÏleny, na vyÂbory a vedoucõÂ
organizacÏnõÂch slozÏek obce, statutaÂrnõÂ orgaÂny prÏõÂspeÏvkovyÂch organizacõÂ, ktereÂ obec zrÏõÂdila, nebo
zaÂstupce obce v orgaÂnech praÂvnickyÂch osob, ktereÂ
obec zalozÏila; odpoveÏd' na neÏ musõÂ byÂt daÂna bezodkladneÏ, nejpozdeÏji vsÏak do 30 dnuÊ, pokud jejich
poskytnutõÂ nebraÂnõÂ zaÂkony upravujõÂcõÂ mlcÏenlivost
anebo zaÂkaz jejich zverÏejneÏnõÂ,4),17)
c) pozÏadovat od zameÏstnancuÊ obce zarÏazenyÂch do
obecnõÂho uÂrÏadu informace ve veÏcech, ktereÂ souvisejõÂ s vyÂkonem funkce cÏlena zastupitelstva obce,
pokud jejich poskytnutõÂ nebraÂnõÂ zaÂkony upravujõÂcõÂ mlcÏenlivost anebo zaÂkaz jejich zverÏejneÏnõÂ.4),17) Informace musõÂ byÂt poskytnuta nejpozdeÏji do 30 dnuÊ.
§ 83
(1) CÏlen zastupitelstva obce je povinen zuÂcÏastnÏovat se zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce, poprÏõÂpadeÏ zasedaÂnõÂ
jinyÂch orgaÂnuÊ obce, je-li jejich cÏlenem, plnit uÂkoly,
ktereÂ mu tyto orgaÂny ulozÏõÂ, haÂjit zaÂjmy obcÏanuÊ obce
a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrozÏena vaÂzÏnost
jeho funkce.
(2) CÏlen zastupitelstva obce, u neÏhozÏ skutecÏnosti
nasveÏdcÏujõÂ, zÏe by jeho podõÂl na projednaÂvaÂnõÂ a rozho-

§ 84
(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve veÏcech patrÏõÂcõÂch do samostatneÂ puÊsobnosti obce (§ 35 odst. 1); ve
veÏcech patrÏõÂcõÂch do prÏeneseneÂ puÊsobnosti, jen stanovõÂ-li tak tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje uÂzemnõÂho obvodu
obce,
b) schvalovat uÂzemnõÂ plaÂn obce a regulacÏnõÂ plaÂn28)
a vyhlasÏovat jejich zaÂvazneÂ cÏaÂsti obecneÏ zaÂvaznou
vyhlaÂsÏkou,
c) schvalovat rozpocÏet obce a zaÂveÏrecÏnyÂ uÂcÏet obce,
d) zrÏizovat trvaleÂ a docÏasneÂ peneÏzÏnõÂ fondy obce,
e) zrÏizovat a rusÏit prÏõÂspeÏvkoveÂ organizace a organizacÏnõÂ slozÏky obce, schvalovat jejich zrÏizovacõÂ listiny,
f) schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou
smlouvu, spolecÏenskou smlouvu29) a stanovy obchodnõÂch spolecÏnostõÂ a dalsÏõÂch praÂvnickyÂch osob,
ktereÂ obec hodlaÂ zalozÏit, a rozhodovat o uÂcÏasti
obce v jizÏ zalozÏenyÂch praÂvnickyÂch osobaÂch,
g) delegovat zaÂstupce obce, s vyÂjimkou § 102 odst. 2
põÂsm. c), na valnou hromadu obchodnõÂch spolecÏnostõÂ, v nichzÏ maÂ obec majetkovou uÂcÏast,
h) navrhovat zaÂstupce obce do ostatnõÂch orgaÂnuÊ obchodnõÂch spolecÏnostõÂ, v nichzÏ maÂ obec majetkovou uÂcÏast, a navrhovat jejich odvolaÂnõÂ,
i) vydaÂvat obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce,
j) rozhodovat o vyhlaÂsÏenõÂ mõÂstnõÂho referenda,
k) navrhovat zmeÏny katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ uvnitrÏ obce,
schvalovat dohody o zmeÏneÏ hranic obce a o slucÏovaÂnõÂ obcõÂ,
l) volit starostu, mõÂstostarosty a dalsÏõÂ cÏleny rady
obce (radnõÂ) a odvolaÂvat je z funkce, stanovit po-

27

) § 6 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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) § 10 a 11 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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) § 110 a 163 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
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cÏet cÏlenuÊ rady obce, jakozÏ i pocÏet dlouhodobeÏ
uvolneÏnyÂch cÏlenuÊ tohoto zastupitelstva, zrÏizovat
a zrusÏovat vyÂbory, volit jejich prÏedsedy a dalsÏõÂ
cÏleny a odvolaÂvat je z funkce,
stanovit vyÂsÏi odmeÏn neuvolneÏnyÂm cÏlenuÊm zastupitelstva obce,
stanovit vyÂsÏi osobnõÂch a veÏcnyÂch vyÂdajuÊ na cÏinnost obecnõÂho uÂrÏadu a zvlaÂsÏtnõÂch orgaÂnuÊ obce;
jde-li o vyÂdaje na vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti,
je vaÂzaÂno stanoviskem okresnõÂho uÂrÏadu,
zrÏizovat a zrusÏovat obecnõÂ policii,
rozhodovat o spolupraÂci obce s jinyÂmi obcemi
a o formeÏ teÂto spolupraÂce,
rozhodovat o zrÏõÂzenõÂ a naÂzvech cÏaÂstõÂ obce, o naÂzvech ulic a dalsÏõÂch verÏejnyÂch prostranstvõÂ,
udeÏlovat a odnõÂmat cÏestneÂ obcÏanstvõÂ obce a ceny
obce,
plnit dalsÏõÂ uÂkoly stanoveneÂ tõÂmto nebo zvlaÂsÏtnõÂm
zaÂkonem.

(3) NenõÂ-li zrÏõÂzena rada obce, vydaÂvaÂ narÏõÂzenõÂ
obce zastupitelstvo obce.
(4) Zastupitelstvo obce si muÊzÏe vyhradit dalsÏõÂ
pravomoci v samostatneÂ puÊsobnosti obce mimo pravomoce vyhrazeneÂ radeÏ obce podle § 102 odst. 2.
(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrusÏenõÂ usnesenõÂ rady obce, jsou-li mu prÏedlozÏeny k rozhodnutõÂ
podle § 105 odst. 1.
§ 85
Zastupitelstvu obce je daÂle vyhrazeno rozhodovaÂnõÂ o teÏchto majetkopraÂvnõÂch uÂkonech:
a) nabytõÂ a prÏevod nemovityÂch veÏcõÂ vcÏetneÏ vydaÂnõÂ
nemovitostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ, prÏevod bytuÊ
a nebytovyÂch prostoruÊ z majetku obce,
b) poskytovaÂnõÂ veÏcnyÂch a peneÏzÏityÂch daruÊ fyzickyÂm
osobaÂm v hodnoteÏ nad 20 000 KcÏ,
c) bezuÂplatnyÂ prÏevod movityÂch veÏcõÂ vcÏetneÏ peneÏz
veÏnovanyÂch tuzemskyÂm praÂvnickyÂm a fyzickyÂm
osobaÂm na veÏdu, vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, na humanitaÂrnõÂ, sociaÂlnõÂ, zdravotnickeÂ a ekologickeÂ uÂcÏely,
protidrogoveÂ aktivity, prevenci kriminality a na
podporu rozvoje kultury, teÏlesneÂ vyÂchovy a sportu
ve vyÂsÏi nad 20 000 KcÏ,
d) peneÏzÏiteÂ i nepeneÏzÏiteÂ vklady do svazkuÊ obcõÂ,
e) vzdaÂnõÂ se praÂva a prominutõÂ pohledaÂvky vysÏsÏõÂ nezÏ
20 000 KcÏ,
f) zastavenõÂ movityÂch veÏcõÂ nebo praÂv v hodnoteÏ vysÏsÏõÂ
nezÏ 20 000 KcÏ,

) CÏaÂst paÂtaÂ hlava druhaÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
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g) dohody o splaÂtkaÂch s lhuÊtou splatnosti delsÏõÂ nezÏ
18 meÏsõÂcuÊ,
h) bezuÂplatneÂ postoupenõÂ pohledaÂvek,
i) uzavrÏenõÂ smlouvy o prÏijetõÂ a poskytnutõÂ uÂveÏru
nebo puÊjcÏky, o poskytnutõÂ dotace, o prÏevzetõÂ
dluhu, o prÏevzetõÂ rucÏitelskeÂho zaÂvazku, o prÏistoupenõÂ k zaÂvazku a smlouvy o sdruzÏenõÂ,
j) zastavenõÂ nemovityÂch veÏcõÂ a zrÏõÂzenõÂ veÏcneÂho brÏemene na teÏchto veÏcech,
k) emise komunaÂlnõÂch obligacõÂ.
§ 86
(1) NezrÏõÂdõÂ-li zastupitelstvo obce obecnõÂ policii
podle § 84 odst. 2 põÂsm. o), muÊzÏe põÂsemneÏ poveÏrÏit zameÏstnance obce zarÏazeneÂho do obecnõÂho uÂrÏadu uÂkoly
k zabezpecÏovaÂnõÂ mõÂstnõÂch zaÂlezÏitostõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku v raÂmci puÊsobnosti obce.
(2) ZameÏstnanec poveÏrÏenyÂ podle odstavce 1 dohlõÂzÏõÂ na dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ na ochranu verÏejneÂho porÏaÂdku, upozornÏuje fyzickeÂ a praÂvnickeÂ osoby na zjisÏteÏneÂ nedostatky a cÏinõÂ opatrÏenõÂ k jejich odstraneÏnõÂ. Je opraÂvneÏn pozÏadovat od obcÏanuÊ potrÏebnaÂ
vysveÏtlenõÂ k objasneÏnõÂ skutecÏnostõÂ nutnyÂch k zjisÏteÏnõÂ
prÏestupku a uklaÂdat pokuty v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ. Osobu
prÏistizÏenou prÏi spaÂchaÂnõÂ spraÂvnõÂho deliktu muÊzÏe poveÏrÏenyÂ zameÏstnanec prÏedveÂst na Policii CÏeskeÂ republiky
jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe tato osoba neprokaÂzÏe hodnoveÏrneÏ
svoji totozÏnost.
(3) PrÏi vyÂkonu opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 2 je zameÏstnanec poveÏrÏenyÂ podle odstavce 1 povinen se na
zÏaÂdost tõÂmto poveÏrÏenõÂm prokaÂzat.
§ 87
K platneÂmu usnesenõÂ zastupitelstva obce, rozhodnutõÂ nebo volbeÏ je trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny
vsÏech cÏlenuÊ zastupitelstva obce.
§ 88
Zastupitelstvo obce zrusÏõÂ usnesenõÂ rady obce, jestlizÏe je v rozporu s praÂvnõÂm prÏedpisem nebo usnesenõÂm
zastupitelstva obce.
§ 89
(1) Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu
delsÏõÂ nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ tak, aby bylo schopno se usnaÂsÏet,
Ministerstvo vnitra ho rozpustõÂ. Proti tomuto rozhodnutõÂ muÊzÏe obec podat zÏalobu k soudu.30)
(2) Do doby, nezÏ bude zvoleno noveÂ zastupitelstvo obce, poprÏõÂpadeÏ urcÏen spraÂvce obce podle § 98,
zabezpecÏuje nezbytneÂ uÂkoly v samostatneÂ puÊsobnosti

rada obce; nenõÂ-li zrÏõÂzena nebo nenõÂ-li schopna tyto
uÂkoly plnit, zabezpecÏuje je starosta. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ
radeÏ obce, a nenõÂ-li zrÏõÂzena, starostovi neprÏõÂslusÏõÂ vykonaÂvat pravomoc vyhrazenou zastupitelstvu obce podle § 84 odst. 2 a § 85 s vyÂjimkou schvaÂlenõÂ rozpocÏtu
a stanovenõÂ vyÂsÏe osobnõÂch a veÏcnyÂch naÂkladuÊ na cÏinnost obecnõÂho uÂrÏadu a zvlaÂsÏtnõÂch orgaÂnuÊ.
(3) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jinyÂ orgaÂn
obce postupovat v souladu s vyÂsledky mõÂstnõÂho referenda, vyzve prÏednosta okresnõÂho uÂrÏadu zastupitelstvo
obce, aby ve lhuÊteÏ jõÂm stanoveneÂ zjednalo naÂpravu.
NezjednaÂ-li zastupitelstvo obce ve stanoveneÂ lhuÊteÏ naÂpravu, Ministerstvo vnitra ho rozpustõÂ. Pro podaÂnõÂ zÏaloby proti tomuto rozhodnutõÂ platõÂ odstavec 1.
§ 90
Poklesne-li pocÏet cÏlenuÊ zastupitelstva o võÂce nezÏ
polovinu a zastupitelstvo nemuÊzÏe byÂt doplneÏno z naÂhradnõÂkuÊ, oznaÂmõÂ obecnõÂ uÂrÏad neprodleneÏ tuto skutecÏnost okresnõÂmu uÂrÏadu.
§ 91
(1) UstavujõÂcõÂ zasedaÂnõÂ noveÏ zvoleneÂho zastupitelstva obce svolaÂvaÂ dosavadnõÂ starosta tak, aby se konalo do 15 dnuÊ od vyhlaÂsÏenõÂ vyÂsledkuÊ voleb, poprÏõÂpadeÏ
do 15 dnuÊ od praÂvnõÂ moci usnesenõÂ soudu o stõÂzÏnosti
proti vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o zvolenõÂ cÏlenem zastupitelstva
v obci.31) UstavujõÂcõÂmu zasedaÂnõÂ prÏedsedaÂ zpravidla
nejstarsÏõÂ cÏlen zastupitelstva obce do doby, nezÏ je zvolen
starosta nebo mõÂstostarosta. UstavujõÂcõÂ zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce zvolõÂ starostu, mõÂstostarostu a dalsÏõÂ cÏleny
rady obce.
(2) JestlizÏe nebude ustavujõÂcõÂ zasedaÂnõÂ noveÏ zvoleneÂho zastupitelstva obce svolaÂno ve lhuÊteÏ uvedeneÂ
v odstavci 1, ucÏinõÂ tak prÏednosta okresnõÂho uÂrÏadu.
§ 92
(1) Zastupitelstvo obce se schaÂzõÂ podle potrÏeby;
v obcõÂch, v nichzÏ se volõÂ rada obce, se schaÂzõÂ nejmeÂneÏ
jedenkraÂt za 3 meÏsõÂce, v obcõÂch, v nichzÏ se rada nevolõÂ,
nejmeÂneÏ jedenkraÂt za 2 meÏsõÂce. ZasedaÂnõÂ zastupitelstva
obce se konajõÂ v uÂzemnõÂm obvodu obce. ZasedaÂnõÂ zastupitelstva svolaÂvaÂ a zpravidla rÏõÂdõÂ starosta. Starosta je
povinen svolat zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce, pozÏaÂdaÂ-li
o to alesponÏ jedna trÏetina cÏlenuÊ zastupitelstva obce,
prÏednosta okresnõÂho uÂrÏadu nebo hejtman kraje. ZasedaÂnõÂ zastupitelstva obce se konaÂ nejpozdeÏji do 21 dnuÊ
ode dne, kdy zÏaÂdost byla dorucÏena obecnõÂmu uÂrÏadu.
(2) NesvolaÂ-li starosta zasedaÂnõÂ zastupitelstva
obce podle odstavce 1, ucÏinõÂ tak mõÂstostarosta, poprÏõÂpadeÏ jinyÂ cÏlen zastupitelstva obce.

31

CÏaÂstka 38

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 128 / 2000

Strana 1752

) § 59 zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb.

(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnaÂsÏet, je-li
prÏõÂtomna nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏina vsÏech jeho cÏlenuÊ. JestlizÏe prÏi zahaÂjenõÂ jednaÂnõÂ zastupitelstva obce nebo v jeho
pruÊbeÏhu nenõÂ prÏõÂtomna nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏina vsÏech
cÏlenuÊ zastupitelstva obce, ukoncÏõÂ prÏedsedajõÂcõÂ zasedaÂnõÂ
zastupitelstva obce. Do 15 dnuÊ se konaÂ jeho naÂhradnõÂ
zasedaÂnõÂ. SvolaÂ se postupem podle odstavce 1 nebo 2.
§ 93
(1) ObecnõÂ uÂrÏad informuje o mõÂsteÏ, dobeÏ a navrzÏeneÂm programu prÏipravovaneÂho zasedaÂnõÂ zastupitelstva
obce. Informaci vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce obecnõÂho uÂrÏadu
alesponÏ 7 dnõÂ prÏed zasedaÂnõÂm zastupitelstva obce;
kromeÏ toho muÊzÏe informaci uverÏejnit zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm.
(2) ZasedaÂnõÂ zastupitelstva obce je verÏejneÂ.
(3) PozÏaÂdaÂ-li na zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce
o slovo cÏlen vlaÂdy nebo jõÂm urcÏenyÂ zaÂstupce, senaÂtor,
poslanec, prÏednosta prÏõÂslusÏneÂho okresnõÂho uÂrÏadu, jõÂm
urcÏenyÂ zaÂstupce nebo zaÂstupce orgaÂnuÊ kraje, musõÂ mu
byÂt udeÏleno.
§ 94
(1) PraÂvo prÏedklaÂdat naÂvrhy k zarÏazenõÂ na porÏad
jednaÂnõÂ prÏipravovaneÂho zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce
majõÂ jeho cÏlenoveÂ, rada obce a vyÂbory.
(2) O zarÏazenõÂ naÂvrhuÊ prÏednesenyÂch v pruÊbeÏhu
zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce na program jeho jednaÂnõÂ
rozhodne zastupitelstvo obce.
§ 95
(1) O pruÊbeÏhu zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce se porÏizuje zaÂpis, kteryÂ podepisuje starosta nebo mõÂstostarosta a urcÏenõÂ oveÏrÏovateleÂ. V zaÂpise se vzÏdy uvede pocÏet prÏõÂtomnyÂch cÏlenuÊ zastupitelstva obce, schvaÂlenyÂ
porÏad jednaÂnõÂ zastupitelstva obce, pruÊbeÏh a vyÂsledek
hlasovaÂnõÂ a prÏijataÂ usnesenõÂ.
(2) ZaÂpis, kteryÂ je nutno porÏõÂdit do 7 dnuÊ po
skoncÏenõÂ zasedaÂnõÂ, musõÂ byÂt ulozÏen na obecnõÂm uÂrÏadu
k nahleÂdnutõÂ. O naÂmitkaÂch cÏlena zastupitelstva obce
proti zaÂpisu rozhodne nejblizÏsÏõÂ zasedaÂnõÂ zastupitelstva
obce.
§ 96
Zastupitelstvo obce vydaÂ jednacõÂ rÏaÂd, v neÏmzÏ stanovõÂ podrobnosti o jednaÂnõÂ zastupitelstva obce.
§ 97
Obec informuje obcÏany o cÏinnosti orgaÂnuÊ obce na
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zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce a daÂle jinyÂm zpuÊsobem
v mõÂsteÏ obvyklyÂm.
§ 98
(1) JestlizÏe se v obci opakovaneÏ neuskutecÏnõÂ vyhlaÂsÏeneÂ volby pro nedostatek kandidaÂtuÊ na cÏleny zastupitelstva obce nebo proto, zÏe nebyla ustavena
okrskovaÂ volebnõÂ komise,32) nebo dojde-li k rozpusÏteÏnõÂ
zastupitelstva obce z duÊvoduÊ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem (§ 89) nebo nenõÂ-li zvolen starosta do 6 meÏsõÂcuÊ od
ustavujõÂcõÂho zasedaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ od doby, kdy byl odvolaÂn starosta nebo se funkce vzdal, nebo dojde-li ke
sloucÏenõÂ nebo rozdeÏlenõÂ obcõÂ k pocÏaÂtku kalendaÂrÏnõÂho
roku, jmenuje prÏednosta okresnõÂho uÂrÏadu spraÂvce obce
z rÏad zameÏstnancuÊ okresnõÂho uÂrÏadu.
(2) SpraÂvce obce zabezpecÏuje vyÂkon prÏeneseneÂ
puÊsobnosti a nezbytneÂ uÂkoly v oblasti samostatneÂ puÊsobnosti. NemuÊzÏe provaÂdeÏt uÂkony vyhrazeneÂ zastupitelstvu obce podle § 84 odst. 2 a § 85 s vyÂjimkou schvaÂlenõÂ rozpocÏtu a hospodarÏenõÂ podle neÏj a stanovenõÂ vyÂsÏe
osobnõÂch a veÏcnyÂch naÂkladuÊ na cÏinnost obecnõÂho uÂrÏadu
a zvlaÂsÏtnõÂch orgaÂnuÊ. SpraÂvce obce je v cÏele obecnõÂho
uÂrÏadu. Jde-li o obec, kde byla zrÏõÂzena funkce tajemnõÂka
obecnõÂho uÂrÏadu (§ 110), je tento tajemnõÂk podrÏõÂzen
spraÂvci obce.
(3) SpraÂvce obce zuÊstaÂvaÂ zameÏstnancem okresnõÂho uÂrÏadu. OsobnõÂ vyÂdaje spojeneÂ s vyÂkonem funkce
spraÂvce obce hradõÂ okresnõÂ uÂrÏad.
(4) PrÏednosta okresnõÂho uÂrÏadu kontroluje dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ v cÏinnosti spraÂvce obce.
SpraÂvce obce muÊzÏe z jeho funkce odvolat prÏednosta
okresnõÂho uÂrÏadu.
(5) CÏinnost spraÂvce obce koncÏõÂ dnem ustavujõÂcõÂho
zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce (§ 91). Na ustavujõÂcõÂm zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce podaÂ spraÂvce obce zpraÂvu
o vyÂkonu sveÂ funkce a o stavu hospodarÏenõÂ a majetku
obce.
DõÂ l 3
Rada obce
§ 99
(1) Rada obce je vyÂkonnyÂm orgaÂnem obce v oblasti samostatneÂ puÊsobnosti a za jejõÂ vyÂkon odpovõÂdaÂ
zastupitelstvu obce. V oblasti prÏeneseneÂ puÊsobnosti
prÏõÂslusÏõÂ radeÏ obce rozhodovat, jen stanovõÂ-li tak zaÂkon.
(2) Funkci rady obce plnõÂ starosta v obci, v nõÂzÏ
nenõÂ zrÏõÂzena rada obce, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak
(§ 102 odst. 4).
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(3) Radu obce tvorÏõÂ starosta, mõÂstostarosta
(mõÂstostarostoveÂ) a dalsÏõÂ cÏlenoveÂ rady. PocÏet cÏlenuÊ rady
obce je lichyÂ a cÏinõÂ nejmeÂneÏ 5 a nejvyÂsÏe 11 cÏlenuÊ, prÏicÏemzÏ nesmõÂ prÏesahovat jednu trÏetinu pocÏtu cÏlenuÊ zastupitelstva obce. Rada obce se nevolõÂ v obcõÂch, kde
zastupitelstvo obce maÂ meÂneÏ nezÏ 15 cÏlenuÊ.
(4) Je-li starosta nebo mõÂstostarosta odvolaÂn
z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, prÏestaÂvaÂ byÂt
i cÏlenem rady obce.
§ 100
(1) Poklesne-li v pruÊbeÏhu funkcÏnõÂho obdobõÂ pocÏet cÏlenuÊ rady obce pod 5 a na nejblizÏsÏõÂm zasedaÂnõÂ
zastupitelstva obce nebude pocÏet cÏlenuÊ rady obce doplneÏn alesponÏ na 5, vykonaÂvaÂ jejõÂ funkce zastupitelstvo
obce, ktereÂ muÊzÏe plneÏnõÂ neÏkteryÂch uÂkoluÊ rady obce
sveÏrÏit starostovi.
(2) Poklesne-li v pruÊbeÏhu funkcÏnõÂho obdobõÂ pocÏet cÏlenuÊ zastupitelstva obce pod 11 a na upraÂzdneÏneÂ
mandaÂty nenastoupõÂ naÂhradnõÂci, koncÏõÂ cÏinnost rady
obce uplynutõÂm trÏicaÂteÂho dne od upraÂzdneÏnõÂ mandaÂtuÊ
v zastupitelstvu obce.
(3) JestlizÏe v pruÊbeÏhu funkcÏnõÂho obdobõÂ prÏesaÂhne
pocÏet cÏlenuÊ rady obce jednu trÏetinu pocÏtu cÏlenuÊ
zastupitelstva obce, anizÏ pocÏet jeho cÏlenuÊ poklesne
pod 11, plnõÂ rada obce nadaÂle sveÂ funkce.
§ 101
(1) Rada obce se schaÂzõÂ ke svyÂm schuÊzõÂm podle
potrÏeby, jejõÂ schuÊze jsou neverÏejneÂ. Rada obce muÊzÏe
k jednotlivyÂm boduÊm sveÂho jednaÂnõÂ prÏizvat dalsÏõÂho
cÏlena zastupitelstva obce a jineÂ osoby.
(2) Rada obce je schopna se usnaÂsÏet, je-li prÏõÂtomna nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏina vsÏech jejõÂch cÏlenuÊ; k platneÂmu usnesenõÂ nebo rozhodnutõÂ je trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech jejõÂch cÏlenuÊ.
(3) Rada obce porÏizuje ze sveÂ schuÊze zaÂpis, kteryÂ
podepisuje starosta spolu s mõÂstostarostou nebo jinyÂm
radnõÂm. V zaÂpise se vzÏdy uvede pocÏet prÏõÂtomnyÂch
cÏlenuÊ rady obce, schvaÂlenyÂ porÏad schuÊze rady obce,
pruÊbeÏh a vyÂsledek hlasovaÂnõÂ a prÏijataÂ usnesenõÂ. ZaÂpis
ze schuÊze rady obce musõÂ byÂt porÏõÂzen do 7 dnuÊ od
jejõÂho konaÂnõÂ. O naÂmitkaÂch cÏlena rady obce proti zaÂpisu rozhodne nejblizÏsÏõÂ schuÊze rady obce. ZaÂpis ze
schuÊze rady obce musõÂ byÂt ulozÏen u obecnõÂho uÂrÏadu
k nahleÂdnutõÂ.
(4) Rada obce vydaÂ jednacõÂ rÏaÂd, v neÏmzÏ stanovõÂ
podrobnosti o jednaÂnõÂ rady obce.

§ 102
(1) Rada obce prÏipravuje naÂvrhy pro jednaÂnõÂ zastupitelstva obce a zabezpecÏuje plneÏnõÂ jõÂm prÏijatyÂch
usnesenõÂ.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)

(2) RadeÏ obce je vyhrazeno
zabezpecÏovat hospodarÏenõÂ obce podle schvaÂleneÂho rozpocÏtu,
plnit vuÊcÏi praÂvnickyÂm osobaÂm a zarÏõÂzenõÂm zalozÏenyÂm nebo zrÏõÂzenyÂm zastupitelstvem obce uÂkoly
zakladatele nebo zrÏizovatele podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce
(§ 84 odst. 2),
plnit funkci valneÂ hromady, je-li obec jedinyÂm
akcionaÂrÏem nebo jedinyÂm spolecÏnõÂkem,
vydaÂvat narÏõÂzenõÂ obce,
projednaÂvat a rÏesÏit naÂvrhy, prÏipomõÂnky a podneÏty
prÏedlozÏeneÂ jõÂ cÏleny zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
stanovit rozdeÏlenõÂ pravomocõÂ v obecnõÂm uÂrÏadu,
zrÏizovat a zrusÏovat odbory a oddeÏlenõÂ obecnõÂho
uÂrÏadu (§ 109 odst. 2),
jmenovat a odvolaÂvat vedoucõÂ odboruÊ obecnõÂho
uÂrÏadu, rozhodovat o platech vedoucõÂch odboruÊ
obecnõÂho uÂrÏadu;33) naÂvrhy podaÂvaÂ tajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu,
zrÏizovat a zrusÏovat podle potrÏeby, komise rady
obce (daÂle jen ¹komiseª), jmenovat a odvolaÂvat
z funkce jejich prÏedsedy a cÏleny,
kontrolovat plneÏnõÂ uÂkoluÊ obecnõÂm uÂrÏadem a komisemi v oblasti samostatneÂ puÊsobnosti obce,
stanovit celkovyÂ pocÏet zameÏstnancuÊ obce v obecnõÂm uÂrÏadu a v organizacÏnõÂch slozÏkaÂch obce,
uklaÂdat pokuty ve veÏcech samostatneÂ puÊsobnosti
obce (§ 56 azÏ 58); tuto puÊsobnost muÊzÏe obecnõÂ
rada sveÏrÏit prÏõÂslusÏneÂmu odboru obecnõÂho uÂrÏadu
zcela nebo zcÏaÂsti,
prÏezkoumaÂvat na zaÂkladeÏ podneÏtuÊ opatrÏenõÂ prÏijataÂ
obecnõÂm uÂrÏadem v samostatneÂ puÊsobnosti a komisemi,
uzavõÂrat naÂjemnõÂ smlouvy a smlouvy o vyÂpuÊjcÏkaÂch,
stanovit pravidla pro prÏijõÂmaÂnõÂ a vyrÏizovaÂnõÂ petic
a stõÂzÏnostõÂ,
schvalovat organizacÏnõÂ rÏaÂd obecnõÂho uÂrÏadu,
plnit uÂkoly stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem.

(3) Rada obce rozhoduje v ostatnõÂch zaÂlezÏitostech
patrÏõÂcõÂch do samostatneÂ puÊsobnosti obce, pokud nej-
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sou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je
zastupitelstvo obce nevyhradilo.
(4) V obcõÂch, kde funkci rady obce plnõÂ starosta
(§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno kromeÏ
pravomocõÂ uvedenyÂch v § 84 a 85 teÂzÏ rozhodovaÂnõÂ ve
veÏcech uvedenyÂch v odstavci 2 põÂsm. d), f), j) a l).
(5) Je-li odvolaÂna rada obce jako celek, zuÊstaÂvaÂ
starosta a mõÂstostarosta (mõÂstostarostoveÂ) i nadaÂle ve
funkci. Je-li starosta a mõÂstostarosta (mõÂstostarostoveÂ)
odvolaÂn ze sveÂ funkce soucÏasneÏ s ostatnõÂmi cÏleny rady
obce, poveÏrÏõÂ zastupitelstvo obce vyÂkonem funkcõÂ starosty, poprÏõÂpadeÏ mõÂstostarosty neÏktereÂho cÏlena zastupitelstva obce a soucÏasneÏ mu vymezõÂ rozsah jeho
opraÂvneÏnõÂ na dobu do zvolenõÂ noveÂho starosty, poprÏõÂpadeÏ mõÂstostarosty.
DõÂ l 4
Starosta
§ 103
Â kony, ktereÂ
(1) Starosta zastupuje obec navenek. U
vyzÏadujõÂ schvaÂlenõÂ zastupitelstva obce, poprÏõÂpadeÏ rady
obce, muÊzÏe starosta proveÂst jen po jejich prÏedchozõÂm
schvaÂlenõÂ, jinak jsou tyto praÂvnõÂ uÂkony od pocÏaÂtku
neplatneÂ.
(2) Starostu a mõÂstostarostu (mõÂstostarosty) volõÂ
do funkcõÂ zastupitelstvo obce z rÏad svyÂch cÏlenuÊ. Starosta a mõÂstostarosta musõÂ byÂt obcÏanem CÏeskeÂ republiky. Za vyÂkon sveÂ funkce odpovõÂdajõÂ zastupitelstvu
obce.
(3) Starosta jmenuje a odvolaÂvaÂ se souhlasem
prÏednosty okresnõÂho uÂrÏadu tajemnõÂka obecnõÂho uÂrÏadu
a stanovõÂ jeho plat podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ;33) bez
souhlasu prÏednosty okresnõÂho uÂrÏadu je jmenovaÂnõÂ a odvolaÂnõÂ tajemnõÂka obecnõÂho uÂrÏadu neplatneÂ.
(4) NestanovõÂ-li zastupitelstvo obce jinak, starosta
a) odpovõÂdaÂ za vcÏasneÂ objednaÂnõÂ prÏezkoumaÂnõÂ hospodarÏenõÂ obce za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok (§ 42),
b) plnõÂ uÂkoly zameÏstnavatele podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ, uzavõÂraÂ a ukoncÏuje pracovnõÂ pomeÏr se zameÏstnanci obce a stanovõÂ jim plat podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ,33) pokud nenõÂ v obci tajemnõÂk obecnõÂho
uÂrÏadu; vedoucõÂ odboru jmenuje, odvolaÂvaÂ a stanovõÂ
jim plat, jen nenõÂ-li zrÏõÂzena rada obce,
c) muÊzÏe po projednaÂnõÂ s okresnõÂm uÂrÏadem sveÏrÏit komisi vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti v urcÏityÂch veÏcech,

) ZaÂkon cÏ. 143/1992 Sb.
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 253/1992 Sb., o platovyÂch pomeÏrech zameÏstnancuÊ orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy, neÏkteryÂch dalsÏõÂch orgaÂnuÊ a obcõÂ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏaÂstka 38

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 128 / 2000

d) muÊzÏe pozÏadovat po Policii CÏeskeÂ republiky
spolupraÂci prÏi zabezpecÏenõÂ mõÂstnõÂch zaÂlezÏitostõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku,
e) odpovõÂdaÂ za informovaÂnõÂ verÏejnosti o cÏinnosti
obce,34)
f) zabezpecÏuje vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti v obcõÂch,
kde nenõÂ tajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu,
g) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkony.
(5) Starosta svolaÂvaÂ a zpravidla rÏõÂdõÂ zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s oveÏrÏovateli zaÂpis z jednaÂnõÂ zastupitelstva obce a zaÂpis
z jednaÂnõÂ rady obce.
§ 104
(1) Starostu zastupuje mõÂstostarosta. Zastupitelstvo obce muÊzÏe zvolit võÂce mõÂstostarostuÊ a sveÏrÏit jim
zabezpecÏovaÂnõÂ konkreÂtnõÂch uÂkoluÊ v samostatneÂ puÊsobnosti. MõÂstostarosta, ktereÂho urcÏõÂ zastupitelstvo obce,
zastupuje starostu v dobeÏ jeho neprÏõÂtomnosti, jednaÂ
a rozhoduje ve vsÏech veÏcech, ktereÂ jsou sveÏrÏeny starostovi.
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(2) JestlizÏe zastupitelstvo obce nezvolõÂ starostu na
ustavujõÂcõÂm zasedaÂnõÂ noveÏ zvoleneÂho zastupitelstva
obce, poveÏrÏõÂ zastupitelstvo obce vyÂkonem uÂkoluÊ podle
odstavce 1 jednoho z noveÏ zvolenyÂch cÏlenuÊ zastupitelstva obce, a to na dobu nejdeÂle 6 meÏsõÂcuÊ.
(3) JestlizÏe noveÏ zvoleneÂ zastupitelstvo obce nezvolõÂ starostu ani do 6 meÏsõÂcuÊ od ustavujõÂcõÂho zasedaÂnõÂ,
postupuje se podle § 98.
§ 108
(1) Starosta maÂ praÂvo uzÏõÂvat prÏi vyÂznamnyÂch prÏõÂlezÏitostech a obcÏanskyÂch obrÏadech zaÂveÏsnyÂ odznak.
ZaÂveÏsnyÂ odznak maÂ uprostrÏed velkyÂ staÂtnõÂ znak a po
obvodu odznaku je uveden naÂzev CÏeskaÂ republika.
(2) Rada obce muÊzÏe stanovit, v kteryÂch prÏõÂpadech
muÊzÏe tento odznak uzÏõÂvat jinyÂ cÏlen zastupitelstva obce
nebo tajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu.
(3) PrimaÂtor statutaÂrnõÂho meÏsta maÂ praÂvo prÏi vyÂznamnyÂch prÏõÂlezÏitostech a obcÏanskyÂch obrÏadech pouzÏõÂvat primaÂtorskeÂ insignie.
DõÂ l 5

(2) Starosta spolu s mõÂstostarostou nebo jinyÂm
radnõÂm podepisuje praÂvnõÂ prÏedpisy obce, usnesenõÂ zastupitelstva obce a rady obce.

ObecnõÂ uÂrÏad

§ 105

§ 109

(1) Starosta pozastavõÂ vyÂkon usnesenõÂ rady obce,
maÂ-li za to, zÏe je nespraÂvneÂ. VeÏc pak prÏedlozÏõÂ k rozhodnutõÂ nejblizÏsÏõÂmu zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce.
(2) Starosta zasÏle okresnõÂmu uÂrÏadu usnesenõÂ zastupitelstva obce a rady obce, jestlizÏe o to prÏednosta
okresnõÂho uÂrÏadu pozÏaÂdaÂ.
§ 106
V prÏõÂpadech stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkony zrÏizuje starosta pro vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti zvlaÂsÏtnõÂ
orgaÂny obce, jmenuje a odvolaÂvaÂ jejich cÏleny.
§ 107
(1) DosavadnõÂ starosta zabezpecÏuje od voleb do
zastupitelstva obce do ustavujõÂcõÂho zasedaÂnõÂ noveÏ zvoleneÂho zastupitelstva obce
a) vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti v obcõÂch, kde nenõÂ
tajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu,
b) hospodarÏenõÂ obce podle schvaÂleneÂho rozpocÏtu,
c) dalsÏõÂ nezbytneÂ uÂkoly v samostatneÂ puÊsobnosti
obce, nejde-li o uÂkony vyhrazeneÂ zastupitelstvu
obce podle § 84 a 85 nebo vyhrazeneÂ radeÏ obce
podle § 102 odst. 2 põÂsm. c) a m).

34

(1) ObecnõÂ uÂrÏad tvorÏõÂ starosta, mõÂstostarosta
(mõÂstostarostoveÂ), tajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu, je-li tato
funkce zrÏõÂzena, a zameÏstnanci obce zarÏazenõÂ do obecnõÂho uÂrÏadu. V cÏele obecnõÂho uÂrÏadu je starosta.
(2) Rada obce muÊzÏe zrÏõÂdit pro jednotliveÂ uÂseky
cÏinnosti obecnõÂho uÂrÏadu odbory a oddeÏlenõÂ, v nichzÏ
jsou zacÏleneÏni zameÏstnanci obce zarÏazenõÂ do obecnõÂho
uÂrÏadu.
(3) ObecnõÂ uÂrÏad
a) v oblasti samostatneÂ puÊsobnosti
1. plnõÂ uÂkoly, ktereÂ mu ulozÏilo zastupitelstvo obce
nebo rada obce,
2. pomaÂhaÂ vyÂboruÊm a komisõÂm v jejich cÏinnosti;
b) v oblasti prÏeneseneÂ puÊsobnosti obce vykonaÂvaÂ
staÂtnõÂ spraÂvu s vyÂjimkou veÏcõÂ, ktereÂ patrÏõÂ do puÊsobnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvlaÂsÏtnõÂch orgaÂnuÊ obce, prÏõÂpadneÏ komisõÂ;
c) rozhoduje o poskytovaÂnõÂ informacõÂ zÏadateli podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.34)

) ZaÂkon cÏ. 106/1999 Sb., o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm.

§ 110
(1) V obcõÂch, v nichzÏ puÊsobõÂ poveÏrÏenyÂ obecnõÂ

uÂrÏad, se zrÏizuje funkce tajemnõÂka obecnõÂho uÂrÏadu,
kteryÂ je zameÏstnancem obce. OstatnõÂ obce mohou zrÏõÂdit funkci tajemnõÂka obecnõÂho uÂrÏadu.
(2) TajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu je odpoveÏdnyÂ za
plneÏnõÂ uÂkoluÊ obecnõÂho uÂrÏadu v samostatneÂ puÊsobnosti
i prÏeneseneÂ puÊsobnosti starostovi.
(3) NenõÂ-li v obci zrÏõÂzena funkce tajemnõÂka obecnõÂho uÂrÏadu nebo nenõÂ-li tajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu ustanoven, plnõÂ jeho uÂkoly starosta.
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

(4) TajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu
plnõÂ podle pokynuÊ starosty uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ
z usnesenõÂ zastupitelstva obce a usnesenõÂ rady
obce a dalsÏõÂ uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z jeho pracovnõÂ naÂplneÏ,
zajisÏt'uje uÂkoly v prÏeneseneÂ puÊsobnosti obce vyplyÂvajõÂcõÂ ze zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ,
plnõÂ uÂkoly zameÏstnavatele podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ, uzavõÂraÂ a ukoncÏuje pracovnõÂ pomeÏr se zameÏstnanci obce zarÏazenyÂmi v obecnõÂm uÂrÏadu,
rÏõÂdõÂ a kontroluje cÏinnost zameÏstnancuÊ obce zarÏazenyÂch do obecnõÂho uÂrÏadu,
stanovõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ33) platy zameÏstnancuÊm obce zarÏazenyÂm v obecnõÂm uÂrÏadu s vyÂjimkou platuÊ vedoucõÂch odboruÊ obecnõÂho uÂrÏadu
[§ 102 odst. 2 põÂsm. g)],
rÏõÂdõÂ a kontroluje organizacÏnõÂ slozÏky obce, pokud
zastupitelstvo obce nestanovõÂ jinak,
vydaÂvaÂ spisovyÂ rÏaÂd, skartacÏnõÂ plaÂn a pracovnõÂ rÏaÂd
obecnõÂho uÂrÏadu.

(5) TajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu se zuÂcÏastnÏuje zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce a schuÊzõÂ rady obce s hlasem
poradnõÂm.
(6) TajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu nesmõÂ vykonaÂvat
funkce v politickyÂch stranaÂch a v politickyÂch hnutõÂch.
§ 111
(1) VsÏechny põÂsemnosti vyhotoveneÂ orgaÂnem
obce a tyÂkajõÂcõÂ se samostatneÂ puÊsobnosti obce se v zaÂhlavõÂ oznacÏujõÂ uvedenõÂm slova ¹obecª (¹meÏstoª) a naÂzvem obce nebo meÏsta s uvedenõÂm orgaÂnu, kteryÂ põÂsemnost vyhotovil.
(2) VsÏechny põÂsemnosti vyhotoveneÂ orgaÂnem
obce a tyÂkajõÂcõÂ se prÏeneseneÂ puÊsobnosti obce, s vyÂjimkou narÏõÂzenõÂ obce, se v zaÂhlavõÂ oznacÏujõÂ slovy ¹ObecnõÂ
uÂrÏadª (¹MeÏstskyÂ uÂrÏadª) s uvedenõÂm naÂzvu obce nebo
meÏsta.
(3) VypracovaÂvajõÂ-li põÂsemnosti odbory obecnõÂho
(meÏstskeÂho) uÂrÏadu, uvede se pod zaÂhlavõÂm teÂzÏ naÂzev
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odboru, kteryÂ põÂsemnost vyhotovil. StanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon jineÂ oznacÏenõÂ odboru, uvede se toto oznacÏenõÂ.
(4) VypracovaÂvajõÂ-li põÂsemnosti zvlaÂsÏtnõÂ orgaÂny,
uvede se v zaÂhlavõÂ ¹obecª (¹meÏstoª), naÂzev obce (meÏsta) a pod nõÂm naÂzev zvlaÂsÏtnõÂho orgaÂnu, kteryÂ põÂsemnost vyhotovil.
§ 112
ObecnõÂ uÂrÏad zrÏizuje uÂrÏednõÂ desku, kteraÂ je umõÂsÂ rÏednõÂ
teÏna na mõÂsteÏ, ktereÂ musõÂ byÂt verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ. U
deska se zpravidla umist'uje na budoveÏ, v nõÂzÏ maÂ sveÂ
sõÂdlo obecnõÂ uÂrÏad.
§ 113
(1) CÏinnosti stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem mohou zameÏstnanci obce zarÏazenõÂ v obecnõÂm
uÂrÏadu vykonaÂvat po prokaÂzaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti; to platõÂ i pro osoby stojõÂcõÂ v cÏele zvlaÂsÏtnõÂch
orgaÂnuÊ obce, pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ jinak,35)
a pro prÏedsedy komisõÂ, kteryÂm byl sveÏrÏen vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti obce podle § 103 odst. 4.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na zameÏstnance obce do doby vykonaÂnõÂ zkousÏky zvlaÂsÏtnõÂ
odborneÂ zpuÊsobilosti (daÂle jen ¹zkousÏkaª), nejpozdeÏji
vsÏak do 18 meÏsõÂcuÊ od vzniku pracovnõÂho pomeÏru
k obci. PrÏerusÏenõÂ zameÏstnaneckeÂho pomeÏru nemaÂ za
naÂsledek novyÂ beÏh lhuÊty.
(3) U zameÏstnance obce zarÏazeneÂho do obecnõÂho
uÂrÏadu, jemuzÏ do 5 let ode dne, do ktereÂho nejpozdeÏji
musõÂ byÂt prÏihlaÂsÏen ke zkousÏce, vznikne naÂrok na starobnõÂ duÊchod, se oveÏrÏuje zvlaÂsÏtnõÂ odbornaÂ zpuÊsobilost
jen tehdy, jestlizÏe o to saÂm pozÏaÂdaÂ.
(4) ZvlaÂsÏtnõÂ odbornou zpuÊsobilostõÂ se rozumõÂ
znalost praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch prÏõÂslusÏnyÂ
okruh cÏinnostõÂ a prokaÂzaÂnõÂ schopnosti jejich aplikace.
SoucÏaÂstõÂ zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti je teÂzÏ prokaÂzaÂnõÂ
znalosti zaÂkladuÊ verÏejneÂ spraÂvy, zaÂkonuÊ upravujõÂcõÂch
postavenõÂ a puÊsobnost orgaÂnuÊ uÂzemnõÂ samospraÂvy
a uÂzemnõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a zaÂkona upravujõÂcõÂho rÏõÂzenõÂ prÏed teÏmito orgaÂny.
(5) ZvlaÂsÏtnõÂ odbornaÂ zpuÊsobilost se oveÏrÏuje
zkousÏkou a prokazuje osveÏdcÏenõÂm.
(6) ZvlaÂsÏtnõÂ odbornaÂ zpuÊsobilost se neoveÏrÏuje
u zameÏstnancuÊ obce zarÏazenyÂch v obecnõÂm uÂrÏadu zabezpecÏujõÂcõÂch obsluzÏneÂ cÏinnosti potrÏebneÂ k rozhodovaÂnõÂ prÏi vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
(7) ProvaÂdeÏnõÂ zkousÏek zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti a vydaÂvaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ zabezpecÏuje Ministerstvo
vnitra ve spolupraÂci s prÏõÂslusÏnyÂmi ministerstvy a jinyÂmi
prÏõÂslusÏnyÂmi uÂstrÏednõÂmi spraÂvnõÂmi uÂrÏady.

) § 53 odst. 4 zaÂkona cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 67/1993 Sb.
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§ 114
(1) PovinnostõÂ obce je umozÏnit osobeÏ, kteraÂ vykonaÂvaÂ cÏinnost, na nizÏ se vztahuje pozÏadavek zvlaÂsÏtnõÂ
odborneÂ zpuÊsobilosti, (daÂle jen ¹uchazecÏª) prÏõÂpravu na
jejõÂ oveÏrÏenõÂ a vykonaÂnõÂ zkousÏky. Obec prÏihlaÂsõÂ uchazecÏe ke zkousÏce do 3 meÏsõÂcuÊ od vzniku pracovnõÂho
pomeÏru k obci. Ministerstvo vnitra zajistõÂ, aby prÏihlaÂsÏenyÂ uchazecÏ byl ke zkousÏce pozvaÂn tak, aby se mohl
poprveÂ podrobit zkousÏce do 9 meÏsõÂcuÊ ode dne podaÂnõÂ
prÏihlaÂsÏky. PõÂsemneÂ pozvaÂnõÂ ke zkousÏce musõÂ byÂt uchazecÏi odeslaÂno nejmeÂneÏ 30 dnuÊ prÏed dnem konaÂnõÂ
zkousÏky.
(2) NevyhovõÂ-li uchazecÏ prÏi zkousÏce, muÊzÏe
zkousÏku dvakraÂt opakovat. OpakovanaÂ zkousÏka se vykonaÂ nejdrÏõÂve do 30, nejpozdeÏji vsÏak do 90 dnuÊ ode
dne zkousÏky, v nõÂzÏ uchazecÏ nevyhoveÏl.
§ 115
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(3) Obec, v jejõÂmzÏ uÂzemnõÂm obvodu zÏije podle
poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu alesponÏ 15 % obcÏanuÊ hlaÂsõÂcõÂch
se k naÂrodnosti jineÂ nezÏ cÏeskeÂ, zrÏizuje vyÂbor pro naÂrodnostnõÂ mensÏiny. CÏleny tohoto vyÂboru jsou i zaÂstupci naÂrodnostnõÂch mensÏin, pokud je deleguje svaz
utvorÏenyÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.36)
(4) PrÏedsedou vyÂboru je vzÏdy cÏlen zastupitelstva
obce.
§ 118
(1) VyÂbor plnõÂ uÂkoly, kteryÂmi jej poveÏrÏõÂ zastupitelstvo obce. Ze sveÂ cÏinnosti odpovõÂdaÂ vyÂbor zastupitelstvu obce.
(2) PocÏet cÏlenuÊ vyÂboru je vzÏdy lichyÂ. VyÂbor se
schaÂzõÂ podle potrÏeby. UsnesenõÂ vyÂboru se vyhotovuje
põÂsemneÏ a podepisuje je prÏedseda vyÂboru.

(1) Do lhuÊt uvedenyÂch v § 113 odst. 2 a v § 114 se
nezapocÏõÂtaÂvajõÂ doby materÏskeÂ dovoleneÂ, pracovnõÂ neschopnosti, vojenskeÂ zaÂkladnõÂ (naÂhradnõÂ) sluzÏby, civilnõÂ
sluzÏby ani doba uvolneÏnõÂ pro vyÂkon verÏejneÂ funkce.

(3) UsnesenõÂ vyÂboru je platneÂ, jestlizÏe s nõÂm vyslovila souhlas nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏina vsÏech cÏlenuÊ vyÂboru.

(2) UstanovenõÂ § 113 a 114 se nevztahujõÂ na zameÏstnance obce zarÏazeneÂho do obecnõÂho uÂrÏadu, kteryÂ
vykonal zkousÏku pro stanovenou cÏinnost prÏed vznikem pracovnõÂho pomeÏru k obci.

§ 119

§ 116
ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ okruh cÏinnostõÂ,
pro jejichzÏ vyÂkon se vyzÏaduje prokaÂzaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti, zpuÊsob prÏihlasÏovaÂnõÂ ke zkousÏce
a naÂlezÏitosti prÏihlaÂsÏky, zpuÊsob a pruÊbeÏh zkousÏky, naÂlezÏitosti osveÏdcÏenõÂ, postup Ministerstva vnitra prÏi zabezpecÏovaÂnõÂ odborneÂ prÏõÂpravy a rozsah spolupraÂce
Ministerstva vnitra a ostatnõÂch prÏõÂslusÏnyÂch uÂstrÏednõÂch
spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ na oveÏrÏovaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti.
H L AVA V
ORGAÂNY ZASTUPITELSTVA OBCE
A RADY OBCE
VyÂbory
§ 117
(1) Zastupitelstvo obce muÊzÏe zrÏõÂdit jako sveÂ iniciativnõÂ a kontrolnõÂ orgaÂny vyÂbory. SvaÂ stanoviska a naÂvrhy prÏedklaÂdajõÂ vyÂbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zrÏizuje vzÏdy financÏnõÂ
a kontrolnõÂ vyÂbor.
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(1) FinancÏnõÂ a kontrolnõÂ vyÂbory jsou nejmeÂneÏ
trÏõÂcÏlenneÂ. Jejich cÏleny nemohou byÂt starosta, mõÂstostarosta, tajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu ani osoby zabezpecÏujõÂcõÂ rozpocÏtoveÂ a uÂcÏetnõÂ praÂce na obecnõÂm uÂrÏadu.
(2) FinancÏnõÂ vyÂbor
a) provaÂdõÂ kontrolu hospodarÏenõÂ s majetkem a financÏnõÂmi prostrÏedky obce,
b) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly, jimizÏ jej poveÏrÏilo zastupitelstvo
obce.
(3) KontrolnõÂ vyÂbor
a) kontroluje plneÏnõÂ usnesenõÂ zastupitelstva obce
a rady obce, je-li zrÏõÂzena,
b) kontroluje dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ ostatnõÂmi vyÂbory a obecnõÂm uÂrÏadem na uÂseku samostatneÂ puÊsobnosti,
c) plnõÂ dalsÏõÂ kontrolnõÂ uÂkoly, jimizÏ jej poveÏrÏilo zastupitelstvo obce.
(4) O provedeneÂ kontrole vyÂbor porÏõÂdõÂ zaÂpis,
kteryÂ obsahuje, co bylo kontrolovaÂno, jakeÂ nedostatky
byly zjisÏteÏny a naÂvrhy opatrÏenõÂ smeÏrÏujõÂcõÂ k odstraneÏnõÂ
nedostatkuÊ. ZaÂpis podepisuje cÏlen vyÂboru a zameÏstnanec, jehozÏ cÏinnosti se kontrola tyÂkala.
(5) VyÂbor prÏedlozÏõÂ zaÂpis zastupitelstvu obce; k zaÂpisu prÏipojõÂ vyjaÂdrÏenõÂ orgaÂnu, poprÏõÂpadeÏ zameÏstnancuÊ,
jejichzÏ cÏinnosti se kontrola tyÂkala.

) ZaÂkon cÏ. 83/1990 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ obcÏanuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

§ 120
(1) V cÏaÂstech obce muÊzÏe zrÏõÂdit zastupitelstvo obce
osadnõÂ vyÂbory. OsadnõÂ vyÂbor maÂ minimaÂlneÏ 3 cÏleny.
PocÏet cÏlenuÊ osadnõÂho vyÂboru urcÏõÂ zastupitelstvo obce.
(2) CÏleny osadnõÂho vyÂboru jsou obcÏaneÂ obce,
kterÏõÂ jsou prÏihlaÂsÏeni k trvaleÂmu pobytu v teÂ cÏaÂsti obce,
pro kterou je osadnõÂ vyÂbor zrÏõÂzen, a jsou urcÏeni zastupitelstvem obce.
(3) PrÏedsedu osadnõÂho vyÂboru zvolõÂ zastupitelstvo obce z rÏad cÏlenuÊ osadnõÂho vyÂboru.

sledneÏ a zjisÏt'uje se prÏi neÏm soulad opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ
obce se zaÂkony a praÂvnõÂmi prÏedpisy vydanyÂmi na zaÂkladeÏ zaÂkona a v jeho mezõÂch.
a)
b)
c)

§ 121
(1) OsadnõÂ vyÂbor je opraÂvneÏn
a) prÏedklaÂdat zastupitelstvu obce, radeÏ obce a vyÂboruÊm naÂvrhy tyÂkajõÂcõÂ se rozvoje cÏaÂsti obce a rozpocÏtu obce,
b) vyjadrÏovat se k naÂvrhuÊm prÏedklaÂdanyÂm zastupitelstvu obce a radeÏ obce k rozhodnutõÂ, pokud se
tyÂkajõÂ cÏaÂsti obce,
c) vyjadrÏovat se k prÏipomõÂnkaÂm a podneÏtuÊm prÏedklaÂdanyÂm obcÏany obce, kterÏõÂ jsou hlaÂsÏeni k trvaleÂmu pobytu v cÏaÂsti obce, orgaÂnuÊm obce.
(2) PozÏaÂdaÂ-li prÏedseda osadnõÂho vyÂboru na zasedaÂnõÂ zastupitelstva obce o slovo, musõÂ mu byÂt udeÏleno.
§ 122
Komise
(1) Rada obce muÊzÏe zrÏõÂdit jako sveÂ iniciativnõÂ
a poradnõÂ orgaÂny komise. SvaÂ stanoviska a naÂmeÏty
prÏedklaÂdajõÂ komise radeÏ obce.
(2) Komise je teÂzÏ vyÂkonnyÂm orgaÂnem, jestlizÏe jõÂ
byl sveÏrÏen vyÂkon prÏeneseneÂ puÊsobnosti obce podle
§ 103 odst. 4.
(3) Komise se usnaÂsÏõÂ veÏtsÏinou hlasuÊ vsÏech svyÂch
cÏlenuÊ.
(4) Komise je ze sveÂ cÏinnosti odpoveÏdna radeÏ
obce; ve veÏcech vyÂkonu prÏeneseneÂ puÊsobnosti na sveÏrÏeneÂm uÂseku je podrÏõÂzena okresnõÂmu uÂrÏadu.
HLAVA VI
DOZOR
DõÂ l 1
Dozor nad vyÂkonem samostatneÂ puÊsobnosti
§ 123
(1) Dozor nad vyÂkonem samostatneÂ puÊsobnosti
obcõÂ vykonaÂvajõÂ okresnõÂ uÂrÏady. Dozor se provaÂdõÂ naÂ-

d)

e)

f)

(2) PrÏi vyÂkonu dozoru je okresnõÂ uÂrÏad opraÂvneÏn
pozÏadovat na obci poskytnutõÂ informacõÂ potrÏebnyÂch pro vyÂkon dozoru ve stanovenyÂch lhuÊtaÂch,
pozÏadovat na obci, meÏstskeÂm obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti zmeÏnu nebo zrusÏenõÂ nezaÂkonneÂho opatrÏenõÂ jejõÂch orgaÂnuÊ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ,
prÏedklaÂdat UÂstavnõÂmu soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ
obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce a prÏedklaÂdat
soudu37) naÂvrh na zrusÏenõÂ opatrÏenõÂ orgaÂnu obce
v samostatneÂ puÊsobnosti a pozastavit jejich vyÂkon,
pozÏadovat na obci splneÏnõÂ uÂkolu stanoveneÂho jõÂ
zaÂkonem; nezjednaÂ-li obec naÂpravu, zabezpecÏõÂ
okresnõÂ uÂrÏad naÂhradnõÂ vyÂkon na jejõÂ naÂklad, jestlizÏe ulozÏenyÂ uÂkol muÊzÏe proveÂst neÏkdo jinyÂ,
nenõÂ-li splneÏnõÂ uÂkolu podle povahy veÏci mozÏneÂ
nebo uÂcÏelneÂ zabezpecÏit podle ustanovenõÂ põÂsmene d), vymaÂhaÂ okresnõÂ uÂrÏad splneÏnõÂ povinnostõÂ,
stanoveneÂ obci zaÂkonem, postupnyÂm uklaÂdaÂnõÂm
pokut rozhodnutõÂm vydanyÂm ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ;16) uÂhrn ulozÏenyÂch pokut nesmõÂ prÏevyÂsÏit
prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady na zabezpecÏenõÂ uÂkolu
zpuÊsobem uvedenyÂm v ustanovenõÂ põÂsmene d),
v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech okresnõÂ uÂrÏad upustõÂ od
vymaÂhaÂnõÂ naÂkladuÊ a povinnostõÂ obce podle põÂsmen d) a e).
§ 124

(1) Odporuje-li obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka obce
zaÂkonu, pozastavõÂ okresnõÂ uÂrÏad jejõÂ vyÂkon. PozastavenõÂ
vyÂkonu nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ obecnõÂmu uÂrÏadu. NezjednaÂ-li naÂpravu do 3 meÏsõÂcuÊ od pozastavenõÂ jejõÂho vyÂkonu zastupitelstvo obce, ktereÂ ji vydalo, podaÂ prÏednosta
okresnõÂho uÂrÏadu nebo zastupitelstvo kraje naÂvrh na jejõÂ
Â stavnõÂmu soudu.37)
zrusÏenõÂ U
(2) MaÂ-li okresnõÂ uÂrÏad za to, zÏe usnesenõÂ nebo jinaÂ
opatrÏenõÂ zastupitelstva nebo orgaÂnu obce v samostatneÂ
puÊsobnosti, kteraÂ nemajõÂ povahu praÂvnõÂho prÏedpisu,
jsou v rozporu se zaÂkonem nebo jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem vydanyÂm na zaÂkladeÏ zaÂkona, pozastavõÂ okresnõÂ
uÂrÏad jeho vyÂkon. RozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu
opatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ obecnõÂmu uÂrÏadu. VcÏas podanyÂ
opravnyÂ prostrÏedek proti tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(3) NezjednaÂ-li naÂpravu zastupitelstvo obce do
3 meÏsõÂcuÊ od pozastavenõÂ jeho vyÂkonu, podaÂ okresnõÂ
uÂrÏad zÏalobu krajskeÂmu soudu prÏõÂslusÏneÂmu podle sõÂdla

) § 64 odst. 2 a 3 zaÂkona cÏ. 182/1993 Sb., o UÂstavnõÂm soudu.
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obce, na jeho zrusÏenõÂ. KrajskyÂ soud v rÏõÂzenõÂ o teÂto zÏalobeÏ postupuje prÏimeÏrÏeneÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.38) ZjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce naÂpravu
prÏed rozhodnutõÂm soudu, okresnõÂ uÂrÏad sveÂ rozhodnutõÂ
o pozastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ zrusÏõÂ do 15 dnuÊ od
dorucÏenõÂ usnesenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu obce o zjednaÂnõÂ
naÂpravy okresnõÂmu uÂrÏadu.
(4) ZamõÂtne-li soud zÏalobu, okresnõÂ uÂrÏad sveÂ
rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu opatrÏenõÂ zrusÏõÂ do
15 dnuÊ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku soudu.
(5) UlozÏõÂ-li orgaÂn obce povinnosti fyzickyÂm
a praÂvnickyÂm osobaÂm ve veÏcech, ktereÂ patrÏõÂ do puÊsobnosti jineÂho orgaÂnu, pozastavõÂ vyÂkon takoveÂho opatrÏenõÂ okresnõÂ uÂrÏad. PozastavenõÂ vyÂkonu nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ obecnõÂmu uÂrÏadu. NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce naÂpravu
do 3 meÏsõÂcuÊ od pozastavenõÂ vyÂkonu opatrÏenõÂ, okresnõÂ
uÂrÏad prÏedlozÏõÂ naÂvrh na zrusÏenõÂ tohoto opatrÏenõÂ
soudu.38) VcÏas podanyÂ opravnyÂ prostrÏedek proti tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(6) UstanovenõÂ odstavce 2 se nepouzÏije na vztahy
pracovneÏpraÂvnõÂ.
§ 125
(1) PozastavõÂ-li okresnõÂ uÂrÏad vyÂkon obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky nebo jineÂho opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ obce
v samostatneÂ puÊsobnosti (§ 124 odst. 1, 2 a 5), vyveÏsõÂ
obec toto opatrÏenõÂ okresnõÂho uÂrÏadu neprodleneÏ na
uÂrÏednõÂ desce obecnõÂho uÂrÏadu po dobu 15 dnuÊ.
(2) RozhodnutõÂ, kteryÂm UÂstavnõÂ soud rusÏõÂ obecneÏ
zaÂvaznou vyhlaÂsÏku obce (§ 124 odst. 1) nebo soud rusÏõÂ
jineÂ opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ obce v samostatneÂ puÊsobnosti
(§ 124 odst. 3 a 5), vyveÏsõÂ obec neprodleneÏ na uÂrÏednõÂ
desce obecnõÂho uÂrÏadu po dobu 15 dnuÊ.

DõÂ l 2
Dozor nad vyÂkonem prÏeneseneÂ puÊsobnosti obce
§ 126
(1) Dozor nad vyÂkonem prÏeneseneÂ puÊsobnosti
obce vykonaÂvaÂ okresnõÂ uÂrÏad, pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ jinak. Dozor se provaÂdõÂ naÂsledneÏ a zjisÏt'uje se
prÏi neÏm soulad opatrÏenõÂ orgaÂnuÊ obce se zaÂkony a jinyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy, v jejich mezõÂch teÂzÏ v souladu
s usnesenõÂm vlaÂdy nebo smeÏrnicõÂ uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho
uÂrÏadu.
(2) PrÏi vyÂkonu dozoru je okresnõÂ uÂrÏad opraÂvneÏn
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a) pozÏadovat na obci poskytnutõÂ informacõÂ potrÏebnyÂch pro vyÂkon dozoru ve stanovenyÂch lhuÊtaÂch,
b) pozÏadovat na obci, meÏstskeÂm obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti zmeÏnu nebo zrusÏenõÂ nezaÂkonneÂho opatrÏenõÂ jejich orgaÂnuÊ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ,
Â stavnõÂmu soudu na zrusÏenõÂ narÏõÂc) podaÂvat naÂvrh U
zenõÂ obce, pozastavit jeho vyÂkon a zrusÏit opatrÏenõÂ
orgaÂnuÊ obce v prÏeneseneÂ puÊsobnosti.
§ 127
(1) Odporuje-li narÏõÂzenõÂ obce zaÂkonu, pozastavõÂ
okresnõÂ uÂrÏad jeho vyÂkon. PozastavenõÂ vyÂkonu nabyÂvaÂ
uÂcÏinnosti dnem dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ
obecnõÂmu uÂrÏadu. NezjednaÂ-li naÂpravu do 3 meÏsõÂcuÊ od
pozastavenõÂ jeho vyÂkonu orgaÂn obce, kteryÂ je vydal,
muÊzÏe prÏednosta okresnõÂho uÂrÏadu podat naÂvrh na jeho
zrusÏenõÂ UÂstavnõÂmu soudu. NedotcÏeno zuÊstaÂvaÂ opraÂvneÏnõÂ zastupitelstva kraje podat naÂvrh na zrusÏenõÂ narÏõÂÂ stavnõÂmu soudu.37)
zenõÂ obce U
(2) OpatrÏenõÂ orgaÂnuÊ obce v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
jineÂ nezÏ uvedeneÂ v odstavci 1, ktereÂ je v rozporu se
zaÂkonem, jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, v jejich mezõÂch
teÂzÏ s usnesenõÂm vlaÂdy nebo smeÏrnicõÂ uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu, zrusÏõÂ okresnõÂ uÂrÏad, nezjednaÂ-li naÂpravu
orgaÂn, kteryÂ je vydal, ve lhuÊteÏ stanoveneÂ okresnõÂm uÂrÏadem.
(3) OpatrÏenõÂ okresnõÂho uÂrÏadu podle odstavcuÊ 1 a 2
a naÂlez UÂstavnõÂho soudu, kteryÂm bylo zrusÏeno narÏõÂzenõÂ obce, obec neprodleneÏ vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce
obecnõÂho uÂrÏadu po dobu 15 dnuÊ.
DõÂ l 3
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ k dozoru
§ 128
SkutecÏnosti uvedeneÂ v § 124 odst. 1, 2, 3 a 5
a v § 127 odst. 1 a 2 muÊzÏe obec uverÏejnit teÂzÏ zpuÊsobem
v mõÂsteÏ obvyklyÂm.
§ 129
(1) OkresnõÂ uÂrÏad prÏi vydaÂvaÂnõÂ opatrÏenõÂ podle
§ 124 odst. 1 a § 127 nepostupuje podle spraÂvnõÂho
rÏaÂdu.
(2) UstanovenõÂ dõÂlu 2 se nepouzÏije na rozhodovaÂnõÂ orgaÂnuÊ obce podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu a v rÏõÂzenõÂ
o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ.39)

) CÏaÂst paÂtaÂ hlava druhaÂ zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

38
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) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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H L AVA V II
Â RNIÂ MEÏSTA
STATUTA
§ 130
UÂzemneÏ cÏleneÏnaÂ statutaÂrnõÂ meÏsta ve sveÂm statutu
(§ 4 odst. 2) stanovõÂ zejmeÂna
a) vyÂcÏet jednotlivyÂch meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch
cÏaÂstõÂ a vymezenõÂ jejich uÂzemõÂ,
b) pravomoc orgaÂnuÊ meÏsta na uÂseku samostatneÂ
a prÏeneseneÂ puÊsobnosti, a to v rozsahu sveÏrÏeneÂm
jim zaÂkonem,
c) pravomoc orgaÂnuÊ meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch
cÏaÂstõÂ na uÂseku samostatneÂ a prÏeneseneÂ puÊsobnosti,
nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis jinak,
d) vzaÂjemnou soucÏinnost mezi orgaÂny meÏsta a orgaÂny
meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ,
e) zdroje peneÏzÏnõÂch prÏõÂjmuÊ meÏstskyÂch obvoduÊ
a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ a druhy vyÂdajuÊ v souvislosti
s plneÏnõÂm uÂkoluÊ v samostatneÂ a prÏeneseneÂ puÊsobnosti,
f) zpuÊsob projednaÂnõÂ naÂvrhuÊ obecneÏ zaÂvaznyÂch vyhlaÂsÏek a narÏõÂzenõÂ meÏsta s meÏstskyÂmi obvody
a meÏstskyÂmi cÏaÂstmi a zpuÊsob jejich vyhlaÂsÏenõÂ
v meÏstskyÂch obvodech a meÏstskyÂch cÏaÂstech,
g) zpuÊsob projednaÂnõÂ uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentace meÏsta a programu rozvoje meÏsta s meÏstskyÂmi
obvody a meÏstskyÂmi cÏaÂstmi,
h) majetek meÏsta, kteryÂ se sveÏrÏuje meÏstskyÂm obvoduÊm a meÏstskyÂm cÏaÂstem, a rozsah opraÂvneÏnõÂ meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ prÏi naklaÂdaÂnõÂ
s tõÂmto majetkem a prÏi vyÂkonu s tõÂm souvisejõÂcõÂch
praÂv,
i) rozsah opraÂvneÏnõÂ meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch
cÏaÂstõÂ zaklaÂdat, zrÏizovat a rusÏit praÂvnickeÂ osoby
a organizacÏnõÂ slozÏky.
§ 131
StatutaÂrnõÂ meÏsto muÊzÏe sveÏrÏit statutem meÏstskeÂmu
obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti na uÂseku samostatneÂ puÊsobnosti zejmeÂna
a) schvalovaÂnõÂ programu rozvoje meÏstskeÂho obvodu
nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti,
b) schvalovaÂnõÂ rozpocÏtu meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti a vyÂsledkuÊ jejich hospodarÏenõÂ,
c) rozhodovaÂnõÂ o majetkopraÂvnõÂch uÂkonech uvedenyÂch v § 133 odst. 1,
d) zrÏizovaÂnõÂ trvalyÂch a docÏasnyÂch fonduÊ meÏstskeÂho
obvodu a meÏstskeÂ cÏaÂsti,
e) uÂkony souvisejõÂcõÂ se zaklaÂdaÂnõÂm, zrÏizovaÂnõÂm a rusÏenõÂm praÂvnickyÂch osob a organizacÏnõÂch slozÏek
potrÏebnyÂch pro jejõÂ rozvoj a pro uspokojovaÂnõÂ
potrÏeb obcÏanuÊ zÏijõÂcõÂch na jejõÂm uÂzemõÂ, a to pro
spraÂvu a uÂdrzÏbu domovnõÂho majetku, uÂdrzÏbu

a cÏisÏteÏnõÂ mõÂstnõÂch komunikacõÂ, pro odvoz a likvidaci tuhyÂch komunaÂlnõÂch odpaduÊ, uÂdrzÏbu verÏejneÂ
zeleneÏ, sluzÏby sociaÂlnõÂ peÂcÏe, kulturnõÂ cÏinnost,
sport, rekreaci a cestovnõÂ ruch, zaÂkladnõÂ sÏkoly, zarÏõÂzenõÂ jim slouzÏõÂcõÂ a prÏedsÏkolnõÂ zarÏõÂzenõÂ, jakozÏ
i zrÏõÂzenõÂ jednotky sboru dobrovolnyÂch hasicÏuÊ
obce, jakozÏ i uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z funkce jejich zakladatele a zrÏizovatele,
f) poskytovaÂnõÂ veÏcnyÂch a peneÏzÏityÂch daruÊ fyzickyÂm
osobaÂm,
g) uklaÂdaÂnõÂ pokut podle § 56 azÏ 58,
h) vyÂkon funkce zameÏstnavatele pro zameÏstnance zarÏazeneÂ do uÂrÏadu meÏstskeÂho obvodu nebo uÂrÏadu
meÏstskeÂ cÏaÂsti nebo organizacÏnõÂ slozÏky meÏstskeÂho
obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti.
§ 132
(1) StatutaÂrnõÂ meÏsto sveÏrÏõÂ meÏstskeÂmu obvodu
a meÏstskeÂ cÏaÂsti spraÂvu toho majetku meÏsta, s nõÂmzÏ hospodarÏily meÏstskeÂ obvody nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti ke dni
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, a dalsÏõÂ majetek meÏsta, kteryÂ
jim meÏsto sveÏrÏõÂ. SveÏrÏenou spraÂvu majetku meÏsta meÏstskeÂmu obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti lze odejmout za
uÂcÏelem
a) provedenõÂ asanace cÏaÂsti uÂzemõÂ obce podle schvaÂleneÂ uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentace,
b) uskutecÏneÏnõÂ bytoveÂ vyÂstavby,
c) vytvorÏenõÂ hygienickyÂch, bezpecÏnostnõÂch a jinyÂch
ochrannyÂch paÂsem,
d) uskutecÏneÏnõÂ tereÂnnõÂch uÂprav, teÏzÏebnõÂch a jim podobnyÂch nebo s nimi souvisejõÂcõÂch pracõÂ,
e) stavby a spraÂvy daÂlnic, silnic a mõÂstnõÂch komunikacõÂ,
f) zabezpecÏenõÂ dalsÏõÂch potrÏeb stanovenyÂch uÂzemnõÂm
plaÂnem.
(2) SveÏrÏenou spraÂvu majetku meÏsta lze meÏstskeÂ
cÏaÂsti nebo meÏstskeÂmu obvodu odejmout teÂzÏ v prÏõÂpadeÏ,
zÏe meÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst neodstranõÂ nedostatky v hospodarÏenõÂ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ statutaÂrnõÂm
meÏstem.
(3) O sveÏrÏenõÂ spraÂvy majetku a o jejõÂm odneÏtõÂ
meÏstskeÂ cÏaÂsti nebo meÏstskeÂmu obvodu rozhoduje zastupitelstvo meÏsta.
§ 133
(1) StatutaÂrnõÂ meÏsto muÊzÏe sveÏrÏit statutem meÏstskeÂmu obvodu a meÏstskeÂ cÏaÂsti rozhodovaÂnõÂ zejmeÂna
o teÏchto majetkopraÂvnõÂch uÂkonech:
a) prÏevod a zastavenõÂ nemovityÂch veÏcõÂ vcÏetneÏ vydaÂnõÂ
nemovitostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ z majetku
meÏsta sveÏrÏeneÂho meÏstskeÂmu obvodu nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti,
b) prÏevod a zastavenõÂ movityÂch veÏcõÂ a praÂv,
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c) postoupenõÂ pohledaÂvek,
d) vzdaÂnõÂ se praÂva a prominutõÂ pohledaÂvky,
e) uzavrÏenõÂ smlouvy o prÏijetõÂ a poskytnutõÂ uÂveÏru
nebo puÊjcÏky, o poskytnutõÂ vyÂpuÊjcÏky, o poskytnutõÂ
dotace, o prÏevzetõÂ dluhu, o prÏevzetõÂ rucÏitelskeÂho
zaÂvazku, o prÏistoupenõÂ k zaÂvazku a smlouvy
o sdruzÏenõÂ,
f) peneÏzÏiteÂ i nepeneÏzÏiteÂ vklady do obchodnõÂch spolecÏnostõÂ,
g) majetkovaÂ uÂcÏast na podnikaÂnõÂ jinyÂch praÂvnickyÂch
osob s vyÂjimkou praÂvnickyÂch osob zalozÏenyÂch
nebo zrÏõÂzenyÂch meÏstskyÂm obvodem nebo meÏstskou cÏaÂstõÂ,
h) dohody o splaÂtkaÂch,
i) uzavõÂraÂnõÂ naÂjemnõÂch smluv a smluv o vyÂpuÊjcÏkaÂch.
(2) MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst muÊzÏe v souladu se statutem meÏsta a v neÏm stanovenyÂmi podmõÂnkami
a) poskytnout veÏcnyÂ a peneÏzÏityÂ dar fyzickeÂ osobeÏ
v hodnoteÏ nad 20 000 KcÏ,
b) bezuÂplatneÏ prÏeveÂst moviteÂ veÏci vcÏetneÏ peneÏz veÏnovaneÂ tuzemskyÂm praÂvnickyÂm a fyzickyÂm osobaÂm na veÏdu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, na humanitaÂrnõÂ, sociaÂlnõÂ, zdravotnickeÂ a ekologickeÂ uÂcÏely, protidrogoveÂ aktivity, prevenci kriminality a na podporu
rozvoje kultury, teÏlesneÂ vyÂchovy a sportu v celkoveÂ cÏaÂstce nad 20 000 KcÏ rocÏneÏ,
c) bezuÂplatneÏ postoupit pohledaÂvky,
d) vzdaÂt se praÂva a prominout pohledaÂvku vysÏsÏõÂ nezÏ
20 000 KcÏ,
e) uzavrÏõÂt dohodu o splaÂtkaÂch s lhuÊtou splatnosti
delsÏõÂ nezÏ 18 meÏsõÂcuÊ.
(3) Pro rozhodovaÂnõÂ zastupitelstva meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti o sveÏrÏenyÂch majetkopraÂvnõÂch
uÂkonech platõÂ § 85 a 87.
§ 134
MeÏstskeÂ obvody a meÏstskeÂ cÏaÂsti jednajõÂ jmeÂnem
statutaÂrnõÂho meÏsta v zaÂlezÏitostech jim sveÏrÏenyÂch zaÂkonem a statutem. OrgaÂny meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ nemohou pro svuÊj uÂzemnõÂ obvod vydaÂvat
praÂvnõÂ prÏedpisy, obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky nebo narÏõÂzenõÂ meÏsta.
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meÏsta jmenuje a odvolaÂvaÂ z funkce rÏeditel krajskeÂho
uÂrÏadu.
(2) SpraÂvce meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti
jmenuje a odvolaÂvaÂ z funkce tajemnõÂk magistraÂtu.
(3) SpraÂvce meÏsta, meÏstskeÂho obvodu a meÏstskeÂ
cÏaÂsti plnõÂ uÂkoly spraÂvce obce podle § 98.
§ 137
(1) Nesejde-li se zastupitelstvo meÏst Brno,
Ostrava a PlzenÏ po dobu delsÏõÂ nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ tak, aby
bylo schopno se usnaÂsÏet, Ministerstvo vnitra je rozpustõÂ. Pro podaÂnõÂ opravneÂho prostrÏedku proti tomuto
rozhodnutõÂ platõÂ § 89 odst. 1.
(2) O rozpusÏteÏnõÂ zastupitelstva meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti z duÊvoduÊ uvedenyÂch v odstavci 1 rozhodne zastupitelstvo meÏsta. PrÏi vydaÂvaÂnõÂ
tohoto opatrÏenõÂ nepostupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu.
§ 138
Rada meÏsta Brno, Ostrava a PlzenÏ vydaÂvaÂ narÏõÂzenõÂ
obce teÂzÏ v prÏõÂpadech, kdy je k jejich vydaÂnõÂ zmocneÏn
okresnõÂ uÂrÏad.
§ 139
(1) MeÏsta Brno, Ostrava a PlzenÏ svyÂmi orgaÂny
vykonaÂvajõÂ na sveÂm uÂzemõÂ kromeÏ puÊsobnosti poveÏrÏeneÂho obecnõÂho uÂrÏadu teÂzÏ puÊsobnost okresnõÂho uÂrÏadu,
nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak.
(2) OstatnõÂ statutaÂrnõÂ meÏsta svyÂmi orgaÂny vykonaÂvajõÂ prÏenesenou puÊsobnost, kteraÂ je zaÂkonem sveÏrÏena
poveÏrÏenyÂm obecnõÂm uÂrÏaduÊm.
(3) MeÏstskeÂ obvody a meÏstskeÂ cÏaÂsti v uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏstech vykonaÂvajõÂ svyÂmi orgaÂny
prÏenesenou puÊsobnost, kterou podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ
vykonaÂvajõÂ orgaÂny obcõÂ. StatutaÂrnõÂ meÏsto muÊzÏe statutem urcÏit meÏstskeÂ obvody a meÏstskeÂ cÏaÂsti, jejichzÏ
orgaÂny budou vykonaÂvat neÏktereÂ puÊsobnosti sveÏrÏeneÂ
zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkony poveÏrÏenyÂm obecnõÂm uÂrÏaduÊm. MeÏsto Brno, Ostrava a PlzenÏ muÊzÏe statutem urcÏit meÏstskeÂ
obvody a meÏstskeÂ cÏaÂsti, jejichzÏ orgaÂny budou vykonaÂvat prÏenesenou puÊsobnost sveÏrÏenou zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkony
poveÏrÏenyÂm obecnõÂm uÂrÏaduÊm nebo okresnõÂm uÂrÏaduÊm,
prÏõÂpadneÏ neÏktereÂ uÂkoly sveÏrÏeneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkony
okresnõÂm uÂrÏaduÊm.

UsnesenõÂ zastupitelstva meÏsta a rady meÏsta v zaÂlezÏitostech, ktereÂ nebyly zaÂkonem nebo statutem sveÏrÏeny meÏstskeÂmu obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti, jsou pro
orgaÂny meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ zaÂvaznaÂ.

(4) Je-li to uÂcÏelneÂ, muÊzÏe statutaÂrnõÂ meÏsto statutem
se souhlasem meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti
vyhradit v prÏeneseneÂ puÊsobnosti obcõÂ neÏktereÂ cÏinnosti
magistraÂtu meÏsta nebo urcÏit, zÏe neÏktereÂ tyto puÊsobnosti budou vykonaÂvat jineÂ meÏstskeÂ obvody nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti.

§ 136

§ 140

§ 135

(1) Ve meÏstech Brno, Ostrava a PlzenÏ spraÂvce

(1) Ve statutaÂrnõÂm meÏsteÏ se zrÏizuje funkce tajem-

nõÂka magistraÂtu, kteryÂ je zameÏstnancem meÏsta. TajemnõÂka magistraÂtu ve meÏstech Brno, Ostrava a PlzenÏ jmenuje a odvolaÂvaÂ primaÂtor se souhlasem rÏeditele krajskeÂho uÂrÏadu a stanovõÂ jeho plat podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ. Bez souhlasu rÏeditele krajskeÂho uÂrÏadu je jmenovaÂnõÂ a odvolaÂnõÂ tajemnõÂka magistraÂtu neplatneÂ.
(2) MeÏstskyÂ obvod nebo meÏstskaÂ cÏaÂst statutaÂrnõÂho
meÏsta muÊzÏe zrÏõÂdit funkci tajemnõÂka uÂrÏadu meÏstskeÂho
obvodu nebo tajemnõÂka uÂrÏadu meÏstskeÂ cÏaÂsti. Jmenuje
a odvolaÂvaÂ ho starosta se souhlasem tajemnõÂka magistraÂtu. Bez souhlasu tajemnõÂka magistraÂtu je jmenovaÂnõÂ
a odvolaÂnõÂ tajemnõÂka uÂrÏadu meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti neplatneÂ.
§ 141
(1) VsÏechny põÂsemnosti vyhotoveneÂ orgaÂnem statutaÂrnõÂho meÏsta tyÂkajõÂcõÂ se samostatneÂ puÊsobnosti tohoto meÏsta se v zaÂhlavõÂ oznacÏujõÂ slovy ¹statutaÂrnõÂ
meÏstoª s uvedenõÂm naÂzvu meÏsta a orgaÂnu, kteryÂ põÂsemnost vyhotovil; jde-li o orgaÂn meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti, uvedou se v zaÂhlavõÂ slova ¹meÏstskyÂ obvodª nebo ¹meÏstskaÂ cÏaÂstª a naÂzev meÏsta, naÂzev meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti a naÂzev orgaÂnu, kteryÂ
põÂsemnost vyhotovil.
(2) VsÏechny põÂsemnosti vyhotoveneÂ orgaÂnem statutaÂrnõÂho meÏsta tyÂkajõÂcõÂ se prÏeneseneÂ puÊsobnosti tohoto meÏsta, s vyÂjimkou narÏõÂzenõÂ meÏsta, se v zaÂhlavõÂ
oznacÏujõÂ slovy ¹MagistraÂt meÏstaª s uvedenõÂm naÂzvu
meÏsta a naÂzvu odboru, kteryÂ põÂsemnost vyhotovil;
jde-li o orgaÂn meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti,
uvedou se v zaÂhlavõÂ slova ¹UÂrÏad meÏstskeÂho obvoduª
nebo ¹UÂrÏad meÏstskeÂ cÏaÂstiª a naÂzev meÏsta, naÂzev meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti a odboru, kteryÂ põÂsemnost vyhotovil. StanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jineÂ oznacÏenõÂ odboru, uvede se toto oznacÏenõÂ.
(3) VypracovaÂvaÂ-li põÂsemnosti zvlaÂsÏtnõÂ orgaÂn statutaÂrnõÂho meÏsta, oznacÏujõÂ se v zaÂhlavõÂ slovy ¹statutaÂrnõÂ
meÏstoª s uvedenõÂm naÂzvu meÏsta a naÂzvu zvlaÂsÏtnõÂho
orgaÂnu, kteryÂ põÂsemnost vyhotovil; jde-li o zvlaÂsÏtnõÂ
orgaÂn meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti, uvede
se v zaÂhlavõÂ teÂzÏ naÂzev meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti.
§ 142
(1) Dozor nad dodrzÏovaÂnõÂm zaÂkonnosti prÏi vyÂkonu samostatneÂ puÊsobnosti meÏst Brno, Ostrava
a PlzenÏ vykonaÂvajõÂ krajskeÂ uÂrÏady.
(2) Odporuje-li obecneÏ zaÂvaznaÂ vyhlaÂsÏka meÏsta
Brno, Ostrava a PlzenÏ zaÂkonu, pozastavõÂ rÏeditel krajskeÂho uÂrÏadu jejõÂ vyÂkon.40) PozastavenõÂ vyÂkonu nabyÂvaÂ
uÂcÏinnosti dnem dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ
magistraÂtu. NezjednaÂ-li zastupitelstvo meÏsta naÂpravu

40
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) § 69 zaÂkona cÏ. 129/2000 Sb.

do 3 meÏsõÂcuÊ od pozastavenõÂ jejõÂho vyÂkonu, podaÂ zaÂ stavnõÂmu
stupitelstvo kraje naÂvrh na jejõÂ zrusÏenõÂ U
soudu.37)
(3) MaÂ-li krajskyÂ uÂrÏad za to, zÏe usnesenõÂ nebo jinaÂ
opatrÏenõÂ zastupitelstva nebo orgaÂnuÊ meÏst Brno,
Ostrava a PlzenÏ v samostatneÂ puÊsobnosti nemajõÂcõÂ povahu praÂvnõÂho prÏedpisu jsou v rozporu se zaÂkonem
nebo jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem vydanyÂm na zaÂkladeÏ
zaÂkona, pozastavõÂ krajskyÂ uÂrÏad jejich vyÂkon. RozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu opatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti
dnem dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ magistraÂtu
meÏsta Brno, Ostrava nebo PlzenÏ. VcÏas podanyÂ opravnyÂ
prostrÏedek proti tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ
uÂcÏinek.
(4) NezjednaÂ-li naÂpravu zastupitelstvo meÏsta
Brno, Ostrava a PlzenÏ do 3 meÏsõÂcuÊ od pozastavenõÂ vyÂkonu usnesenõÂ nebo jineÂho opatrÏenõÂ, podaÂ krajskyÂ uÂrÏad
zÏalobu krajskeÂmu soudu, prÏõÂslusÏneÂmu podle sõÂdla meÏsta, na jeho zrusÏenõÂ. KrajskyÂ soud v rÏõÂzenõÂ o teÂto zÏalobeÏ
postupuje prÏimeÏrÏeneÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.38)
(5) ZamõÂtne-li soud zÏalobu, krajskyÂ uÂrÏad sveÂ
rozhodnutõÂ o pozastavenõÂ vyÂkonu opatrÏenõÂ zrusÏõÂ
do 15 dnuÊ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu.
§ 143
OpatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo meÏstskeÂ
cÏaÂsti uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta v samostatneÂ puÊsobnosti, ktereÂ je v rozporu se zaÂkonem nebo
jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem vydanyÂm na zaÂkladeÏ zaÂkona,
zrusÏõÂ zastupitelstvo meÏsta. NenõÂ-li v teÏchto meÏstech,
s vyÂjimkou meÏst Brno, Ostrava a PlzenÏ, zjednaÂna naÂprava tõÂmto zpuÊsobem, podaÂ okresnõÂ uÂrÏad zÏalobu krajskeÂmu soudu prÏõÂslusÏneÂmu podle sõÂdla meÏsta na zrusÏenõÂ
takoveÂho opatrÏenõÂ orgaÂnu meÏstskeÂho obvodu nebo
meÏstskeÂ cÏaÂsti uÂzemneÏ cÏleneÏneÂho statutaÂrnõÂho meÏsta;
v meÏsteÏ Brno, Ostrava a PlzenÏ podaÂ tento naÂvrh rÏeditel
krajskeÂho uÂrÏadu. VcÏas podanyÂ opravnyÂ prostrÏedek
proti tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 144
(1) Odporuje-li narÏõÂzenõÂ meÏst Brno, Ostrava
a PlzenÏ zaÂkonu, pozastavõÂ krajskyÂ uÂrÏad jeho vyÂkon.
PozastavenõÂ vyÂkonu nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem dorucÏenõÂ
jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ magistraÂtu. NezjednaÂ-li
naÂpravu do 3 meÏsõÂcuÊ od pozastavenõÂ jeho vyÂkonu meÏsto, ktereÂ je vydalo, zastupitelstvo kraje podaÂ naÂvrh na
jeho zrusÏenõÂ UÂstavnõÂmu soudu.37)
(2) OpatrÏenõÂ orgaÂnuÊ meÏst Brno, Ostrava a PlzenÏ
v prÏeneseneÂ puÊsobnosti jineÂ nezÏ v odstavci 1, ktereÂ je
v rozporu se zaÂkonem, jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a v jejich mezõÂch teÂzÏ s usnesenõÂm vlaÂdy nebo smeÏrnicõÂ
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uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu, zrusÏõÂ krajskyÂ uÂrÏad, nezjednaÂ-li naÂpravu orgaÂn meÏsta, kteryÂ je vydal, ve lhuÊteÏ
stanoveneÂ krajskyÂm uÂrÏadem.
(3) OpatrÏenõÂ orgaÂnuÊ meÏstskyÂch obvoduÊ a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏst v prÏeneseneÂ puÊsobnosti, ktereÂ je v rozporu se zaÂkonem, jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a v jejich mezõÂch teÂzÏ usnesenõÂm vlaÂdy nebo smeÏrnicõÂ uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu,
zrusÏõÂ magistraÂt, nezjednal-li naÂpravu orgaÂn meÏstskeÂho
obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti, kteryÂ je vydal, ve lhuÊteÏ
stanoveneÂ magistraÂtem.
§ 145
(1) OpatrÏenõÂ orgaÂnuÊ meÏst Brno, Ostrava a PlzenÏ,
kteryÂmi se uklaÂdajõÂ povinnosti fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm, ve veÏcech, ktereÂ patrÏõÂ do puÊsobnosti jineÂho orgaÂnu, pozastavõÂ vyÂkon takoveÂho opatrÏenõÂ krajskyÂ uÂrÏad, v ostatnõÂch statutaÂrnõÂch meÏstech okresnõÂ
uÂrÏad. PozastavenõÂ vyÂkonu opatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti
dnem dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ magistraÂtu.
VcÏas podanyÂ opravnyÂ prostrÏedek proti tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(2) V meÏstskyÂch obvodech nebo meÏstskyÂch cÏaÂstech uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏst vykonaÂvaÂ
puÊsobnost podle odstavce 1 magistraÂt. PozastavenõÂ vyÂkonu nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem dorucÏenõÂ jeho põÂsemneÂho
vyhotovenõÂ uÂrÏadu meÏstskeÂho obvodu nebo uÂrÏadu
meÏstskeÂ cÏaÂsti. NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn meÏstskeÂho
obvodu nebo meÏstskeÂ cÏaÂsti naÂpravu do 3 meÏsõÂcuÊ od
pozastavenõÂ vyÂkonu opatrÏenõÂ, zrusÏõÂ jej zastupitelstvo
meÏsta.
(3) NezjednaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn meÏsta naÂpravu
do 3 meÏsõÂcuÊ od pozastavenõÂ vyÂkonu opatrÏenõÂ, prÏedlozÏõÂ
orgaÂn, kteryÂ vyÂkon tohoto opatrÏenõÂ podle odstavce 1
zastavil, zÏalobu krajskeÂmu soudu prÏõÂslusÏneÂmu podle
sõÂdla meÏsta na jeho zrusÏenõÂ. KrajskyÂ soud v rÏõÂzenõÂ o teÂto
zÏalobeÏ postupuje prÏimeÏrÏeneÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.38)
§ 146
NestanovõÂ-li tato hlava zaÂkona vyÂslovneÏ jinak,
platõÂ pro statutaÂrnõÂ meÏsta, jejich meÏstskeÂ obvody
a meÏstskeÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ ostatnõÂch hlav zaÂkona.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Â A PR
Â
Ï ECHODNA
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA
§ 147
(1) ZaÂkon o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ se vztahuje na rozhodovaÂnõÂ obce
a) ve veÏcech podle § 56 azÏ 58,
b) o praÂvech a povinnostech praÂvnickyÂch a fyzickyÂch
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osob na uÂseku prÏeneseneÂ puÊsobnosti, nestanovõÂ-li
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak.
(2) SpraÂvnõÂ orgaÂn prÏi prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ
podle odstavce 1 põÂsm. a) muÊzÏe rozhodnutõÂ pouze zrusÏit nebo zrusÏit a vraÂtit k noveÂmu projednaÂnõÂ.
(3) Obec vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ pokuty podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.39)
(4) RozhodnutõÂ orgaÂnuÊ meÏst Brno, Ostrava
a PlzenÏ vydanaÂ ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ, prÏezkoumaÂvaÂ prÏõÂÏ õÂzenõÂ o prÏezkoumaÂnõÂ rozhodslusÏnyÂ krajskyÂ uÂrÏad. R
16
nutõÂ ) orgaÂnuÊ teÏchto meÏst probõÂhajõÂcõÂ prÏed prÏõÂslusÏnyÂm
uÂstrÏednõÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem a neskoncÏenaÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto ustanovenõÂ se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ.
§ 148
SkutecÏnosti nasveÏdcÏujõÂcõÂ vyloucÏenõÂ zameÏstnance
obce zarÏazeneÂho do obecnõÂho uÂrÏadu z projednaÂvaÂnõÂ
a rozhodovaÂnõÂ veÏci ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ se oznamujõÂ vedoucõÂmu odboru obecnõÂho uÂrÏadu; v obcõÂch, kde nenõÂ
zrÏõÂzen odbor obecnõÂho uÂrÏadu, se toto oznaÂmenõÂ cÏinõÂ
starostovi. SkutecÏnosti nasveÏdcÏujõÂcõÂ vyloucÏenõÂ vedoucõÂho odboru obecnõÂho uÂrÏadu se oznamujõÂ tajemnõÂkovi
obecnõÂho uÂrÏadu; v obci, kde nepuÊsobõÂ tajemnõÂk obecnõÂho uÂrÏadu, se toto oznaÂmenõÂ cÏinõÂ starostovi. U cÏlena
komise nebo zvlaÂsÏtnõÂho orgaÂnu se oznaÂmenõÂ cÏinõÂ
starostovi. O podjatosti rozhoduje orgaÂn, poprÏõÂpadeÏ
zameÏstnanec, jemuzÏ se skutecÏnosti nasveÏdcÏujõÂcõÂ vyloucÏenõÂ oznamujõÂ; ten takeÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe zameÏstnanec nebo
cÏlen orgaÂnu bude vyloucÏen pro podjatost, ucÏinõÂ potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ dalsÏõÂho rÏõÂzenõÂ.
§ 149
OrgaÂny obce samy vykonaÂvajõÂ spraÂvnõÂ rozhodnutõÂ
jimi vydanaÂ, pokud nenõÂ podaÂn naÂvrh na soudnõÂ vyÂkon
rozhodnutõÂ.
§ 150
Tento zaÂkon se nevztahuje na hlavnõÂ meÏsto Prahu.
§ 151
(1) Obcemi podle tohoto zaÂkona jsou uÂzemnõÂ
samospraÂvneÂ celky, ktereÂ byly obcemi ke dni nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) MeÏsty pode tohoto zaÂkona jsou obce, ktereÂ
byly meÏsty ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(3) Pokud je v praÂvnõÂch prÏedpisech uveden pojem
¹obecnõÂ zastupitelstvoª a ¹obecnõÂ radaª, rozumõÂ se tõÂm
¹zastupitelstvo obceª a ¹rada obceª.
(4) Svazky obcõÂ podle tohoto zaÂkona jsou dobrovolneÂ svazky obcõÂ, ktereÂ byly dobrovolnyÂmi svazky
obcõÂ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(5) Svazky obcõÂ podle tohoto zaÂkona jsou i zaÂ-

CÏaÂstka 38

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 128 / 2000

Strana 1764

jmovaÂ sdruzÏenõÂ praÂvnickyÂch osob zalozÏenaÂ pouze obcemi podle ustanovenõÂ § 20f a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku, kteraÂ do 31. prosince 2001 splnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v § 50 a 51 tohoto zaÂkona.

doby nabytõÂ uÂcÏinnosti noveÂho statutu platõÂ na uÂseku
samostatneÂ i prÏeneseneÂ puÊsobnosti ustanovenõÂ dosavadnõÂch statutuÊ.

§ 152

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A

(1) Na zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkony platneÂ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se ustanovenõÂ § 8 pouzÏije
od 1. ledna 2003.

Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA

(2) OcÏõÂslovaÂnõÂ budov provedeneÂ podle prÏedpisuÊ
platnyÂch do pocÏaÂtku uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zuÊstaÂvaÂ
i nadaÂle v platnosti.
(3) Obec prÏihlaÂsõÂ uchazecÏe ke zkousÏce zvlaÂsÏtnõÂ
odborneÂ zpuÊsobilosti nejpozdeÏji do 3 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, pokud uchazecÏ jizÏ vykonaÂvaÂ
cÏinnost, kterou muÊzÏe vykonaÂvat jen po prokaÂzaÂnõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti, a dosud ji neprokaÂzal
(§ 113 a naÂsl.). Do teÂto doby se nezapocÏõÂtaÂvajõÂ doby
materÏskeÂ dovoleneÂ, pracovnõÂ neschopnosti, vojenskeÂ
zaÂkladnõÂ (naÂhradnõÂ) sluzÏby, civilnõÂ sluzÏby ani doba
uvolneÏnõÂ pro vyÂkon verÏejneÂ funkce.
(4) ZvlaÂsÏtnõÂ odbornaÂ zpuÊsobilost oveÏrÏenaÂ zkousÏkou podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch v dobeÏ
od 24. listopadu 1990 do nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona41) se povazÏuje za zvlaÂsÏtnõÂ odbornou zpuÊsobilost
prokaÂzanou podle tohoto zaÂkona.
(5) StatutaÂrnõÂ meÏsta, jejichzÏ statuty neodpovõÂdajõÂ
ustanovenõÂm tohoto zaÂkona, uvedou sveÂ statuty do
souladu s tõÂmto zaÂkonem do konce roku 2001. Do

§ 153
(1) VlaÂda vydaÂ narÏõÂzenõÂ k provedenõÂ § 72, 73 a 74.
(2) Ministerstvo vnitra vydaÂ vyhlaÂsÏky k provedenõÂ
§ 33, 64 a 116.
§ 154
ZrusÏujõÂ se:
1. ZaÂkon cÏ. 367/1990 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ).
2. ZaÂkon cÏ. 302/1992 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 367/1990 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 439/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 485/1991
Sb. a zaÂkona cÏ. 553/1991 Sb.
§ 155
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajuÊ v roce 2000, s vyÂjimkou ustanovenõÂ
§ 147 odst. 4, ktereÂ nabude uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. RychetskyÂ v. r.

41

) VyhlaÂsÏka cÏ. 51/1998 Sb., kterou se stanovõÂ prÏedpoklady pro vyÂkon funkcõÂ vyzÏadujõÂcõÂch zvlaÂsÏtnõÂ odbornou zpuÊsobilost
v okresnõÂch uÂrÏadech a v obecnõÂch uÂrÏadech (vyhlaÂsÏka o zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti), ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 121/1999 Sb.
VyÂnos Ministerstva vnitra a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ ze dne 31. kveÏtna 1989 cÏ. j. LK-7696/89-529 o zvlaÂsÏtnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti pracovnõÂkuÊ naÂrodnõÂch vyÂboruÊ pro vyÂkon neÏkteryÂch cÏinnostõÂ, uverÏejneÏnyÂ v cÏaÂstce 3/1989 VeÏstnõÂku vlaÂdy CÏSR pro
naÂrodnõÂ vyÂbory a oznaÂmenyÂ v cÏaÂstce 17/1989 Sb.

