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ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONŮ O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH
A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 14
(1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických
a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.
(2) Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní
předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.
§ 29
(1) Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy
v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy
a ani podle jmen žijících osobností veřejného života.
(2) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic
a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných
celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního posledních dvou
sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci
příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny (§ 117 odst.
3) a pokud ten svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to písemně požádá spolek,
který podle stanov zastupuje zájmy příslušné národnostní menšiny46) a který ke dni
podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce.
_______________________
46)

§ 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.
§ 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat
o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo
zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených
zvláštními předpisy,15) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Obec je povinna při úplatném pozbytí vlastnického práva ke svému majetku
(dále jen „zpeněžení“), jde-li o nemovité věci, využít veřejnou dražbu nebo veřejnou
soutěž o nejvhodnější nabídku; to neplatí,
a) pokud se týká veřejné dražby, je-li zpeněžení veřejnou dražbou podle zvláštního
právního předpisu47) vyloučeno,

-2-

b) jde-li o pozemek, který má být převeden do vlastnictví vlastníka stavby, která se
na tomto pozemku nachází, nebo jde-li o pozemek, který svým umístěním a
využitím tvoří s touto stavbou neoddělitelný celek a který má být převeden do
vlastnictví vlastníka stavby,
c) jde-li o převod nemovité věci na základě zákonného předkupního práva nebo
předkupního práva vzniklého na základě nabídky vybrané ve veřejné soutěži
o nejvhodnější nabídku nebo o převod nemovité věci na základě smlouvy
o budoucí kupní smlouvě, vznikla-li smlouva o budoucí kupní smlouvě na základě
nabídky vybrané ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku,
d) jde-li o převod bytu vymezeného jako jednotka podle zvláštního právního
předpisu48) nebo stavby s určené k bydlení do vlastnictví nájemce, případně do
vlastnictví bytového družstva, jehož členem je dosavadní nájemce bytu,
e) jestliže obvyklá cena49) nemovité věci nepřesahuje 50 000 Kč, nebo
f) pokud zastupitelstvo obce rozhodlo o jiném způsobu zpeněžení nemovité věci;
důvod pro jiný způsob zpeněžení nemovité věci musí být uveden v usnesení
zastupitelstva obce, jímž bylo o jiném způsobu zpeněžení nemovité věci
rozhodnuto.
(3) (4) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma
a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro
investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo
národního fondu,
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro
investici do obcí vlastněných nemovitostí,
c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo
kraji nebo státem přesahuje 50 %,
e) bytových družstev,
f) honebních společenstev.
(4) (5) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku
neplatné.
(5) Právní jednání učiněná v rozporu s ustanoveními odstavce 3 nebo 4 jsou
neplatná.
(5) (6) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme
stát smluvně.
(6) (7) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
Zastupitelstvo obce může v jednotlivém případě rozhodnout, že obec právo na náhradu
škody, na vydání bezdůvodného obohacení nebo na regresní úhradu neuplatní z důvodů
hodných zvláštního zřetele, zejména tehdy, pokud by předpokládané náklady na jeho
uplatnění byly vyšší nebo srovnatelné s výší škody, bezdůvodného obohacení nebo
regresní úhrady; důvody hodné zvláštního zřetele musí být uvedeny v usnesení
zastupitelstva obce, jímž bylo o neuplatnění práva na náhradu škody, na vydání
bezdůvodného obohacení nebo na regresní úhradu rozhodnuto. Prominout dluh lze
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rovněž pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména tehdy, pokud by
předpokládané náklady na uplatnění pohledávky byly vyšší nebo srovnatelné s její výší;
důvody hodné zvláštního zřetele musí být uvedeny v usnesení orgánu obce, jímž bylo o
prominutí dluhu rozhodnuto.
(7) (8) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
_________________________
47)

§ 5 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 315/2006 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
49)
§ 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb.
48)

§ 39
(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím
v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě
obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se
v záměru označí údaji podle zvláštního zákona15a) platného ke dni zveřejnění záměru.
(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí
být zdůvodněna.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst
anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li
o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené obcí.
§ 39
(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitou věc, pronajmout ji
nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 30 dnů
předcházejících rozhodnutí o zamýšleném právním jednání v příslušném orgánu
obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu a na portálu veřejné správy50),
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec
též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. V záměru se uvedou označení
zamýšleného právního jednání, označení nemovitosti údaji podle katastrálního
zákona51) platnými ke dni zveřejnění záměru, základní hlediska pro výběr
nabídky a způsob jejího výběru. Obec je povinna každému umožnit nahlédnutí
do obdržených nabídek po rozhodnutí příslušného orgánu obce o právním
jednání.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o
a) převod bytu vymezeného jako jednotka podle zvláštního právního předpisu 48)
nebo stavby určené k bydlení do vlastnictví dosavadního nájemce nebo nájemců,
případně do vlastnictví bytového družstva, jehož členy jsou dosavadní nájemci,
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b) pronájem bytů fyzickým osobám za účelem bydlení nebo o pronájem
hrobových míst,
c) pronájem nebo výpůjčku na dobu kratší než 60 dnů,
d) výpůjčku právnické osobě zřízené obcí,
e) pronájem silničního nebo silničního pomocného pozemku v souvislosti se
zvláštním užíváním silnic podle zákona upravujícího pozemní komunikace52),
f) převod pozemku do vlastnictví vlastníka stavby, která se na převáděném
pozemku nachází, nebo o převod stavby do vlastnictví vlastníka pozemku, na
kterém se stavba nachází,
g) převod pozemku, ke kterému se vztahuje právo stavby, osobě, která má toto
právo stavby, nebo o převod práva stavby vlastníkovi pozemku, ke kterému se
toto právo stavby vztahuje, nebo
h) bezúplatný převod státu nebo jinému územnímu samosprávnému celku.
(3) Pokud obec uzavře smlouvu bez zveřejnění záměru podle odstavce 1
věty první nebo v rozporu se zveřejněnými hledisky pro výběr nabídky nebo se
zveřejněným způsobem výběru nabídky, je toto právní jednání neplatné.
(4) Nevyhovuje-li záměr obce předpisu Evropské unie týkajícímu se prodeje
pozemků a staveb orgány veřejné moci53), oznámí obec záměr Evropské komisi.
Podmínkou uzavření smlouvy je souhlas Evropské komise s prodejem podle
přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory54).
(5) Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně při záměru obce změnit smlouvu, na
niž se vztahovala povinnost zveřejnit záměr podle odstavce 1, nebo při záměru
obce sjednat smlouvu o budoucí smlouvě spočívající v prodeji, směně, darování,
pronájmu nebo výpůjčce nemovité věci obce.
_____________________
50)

§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.
51)
§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona
č. 89/1996 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 8/2009 Sb.
52)
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č.
256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb. a zákona č. 152/2011
Sb.
53)
Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C
209/03).
54)
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku
93 Smlouvy o ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č.
659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis.

§ 39a
(1) Při úplatném převodu nebo pronájmu věci patřící obci musí být cena nebo
nájemné sjednány alespoň ve výši v daném místě a čase obvyklé; to neplatí, jsou-li pro
sjednání nižší ceny nebo nájemného dány důvody hodné zvláštního zřetele. Tyto důvody
musí být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady obce, a rozhodl-li o převodu nebo
pronájmu starosta obce nebo obecní úřad, musí být uvedeny v listině o daném právním
jednání.
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(2) Při úplatném nabytí věci obcí nebo při nájmu věci obcí nesmí být cena nebo
nájemné sjednány vyšší, než je cena a nájemné v daném místě a čase obvyklé; to neplatí,
jsou-li pro sjednání vyšší ceny nebo nájemného dány důvody hodné zvláštního zřetele.
Tyto důvody musí být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady obce, a rozhodl-li o
nabytí nebo nájmu starosta obce nebo obecní úřad, musí být uvedeny v listině o daném
právním jednání.
(3) Při zpeněžení věcí patřících obci ve veřejné dražbě nesmí být nejnižší podání
stanoveno nižší, než je obvyklá cena zpeněžované věci; to neplatí, jsou-li pro stanovení
nižší výše nejnižšího podání dány důvody hodné zvláštního zřetele. Tyto důvody musí
být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady obce, a rozhodl-li o zpeněžení věci ve
veřejné dražbě starosta obce nebo obecní úřad, musí být uvedeny ve smlouvě o
provedení dražby, pokud podle zákona o veřejných dražbách má být taková smlouva
uzavřena.
(4) Pokud je sjednána cena nebo nájemné v rozporu s odstavcem 1 nebo 2, je
právní jednání neplatné.
§ 40
(1) Obec je povinna zveřejnit smlouvu,
a)
b)

kterou je nakládáno s nemovitou věcí obce, nebo
jestliže celková výše jejího plnění ze strany obce je nebo lze očekávat, že bude
vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, jedná-li se o jinou smlouvu podle
předpisů soukromého práva

(dále jen „povinně zveřejňovaná smlouva“).
(2) Povinně zveřejňovaná smlouva musí být zveřejněna na portálu veřejné správy
do 15 dnů ode dne jejího uzavření. Po uplynutí lhůty podle věty první zveřejní povinně
zveřejňovanou smlouvu na portálu veřejné správy Ministerstvo vnitra na žádost
kterékoli smluvní strany do 10 dnů ode dne doručení žádosti. Povinně zveřejňovaná
smlouva musí být zveřejněna nejméně po dobu pěti let ode dne vkladu do katastru
nemovitostí nebo ode dne zániku závazků z této smlouvy.
(3) Povinně zveřejňovaná smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
zveřejnění, nebyl-li v ní stanoven den účinnosti pozdější. Jestliže do 3 měsíců od jejího
uzavření nebo od udělení souhlasu příslušným orgánem s jejím uzavřením, pokud je její
platnost podmíněna udělením takového souhlasu, nedojde k jejímu zveřejnění podle
odstavce 2, pozbývá smlouva uplynutím této doby platnosti.
(4) Povinnost uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na smlouvy uzavírané podle
pracovněprávních předpisů, na smlouvy o pronájmu bytů fyzickým osobám za účelem
bydlení a na smlouvy o pronájmu hrobových míst.
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(5) Obsahuje-li povinně zveřejňovaná smlouva informace, které jsou podle
zvláštního právního předpisu55) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva po
vyloučení chráněných informací spolu s informací o důvodu tohoto vyloučení.
(6) Listinné vyhotovení povinně zveřejňované smlouvy se opatří doložkou
osvědčující, že povinnost stanovená v odstavci 1 byla splněna. V doložce se uvede datum
zveřejnění smlouvy a úplná adresa internetové stránky, na níž byla smlouva zveřejněna,
datum vyhotovení doložky a jméno a příjmení osoby, která doložku vyhotovila. Jestliže
listinné vyhotovení povinně zveřejňované smlouvy tuto doložku obsahuje, má se za to, že
povinnost stanovená v odstavci 1 byla splněna.
_______________________
55)

Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
§ 27 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění zákona č. 430/2010 Sb.

§ 41
(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního úkonu jednání obce předchozím
zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující tento právní úkon o
tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li
listina touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění,
schválení nebo souhlasu byla splněna.
(2) Právní úkony, které jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce,
popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné neplatná.
(3) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 2 a v § 38
odst. 5, § 39 odst. 3 a § 39a odst. 4 přihlédne soud i bez návrhu.
DÍL 3
Spolupráce mezi obcemi
§ 46
(1) Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.
(2) Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen "svazek obcí"),
c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona17) dvěma nebo více obcemi.
§ 47
(1) Obce se mohou sdružovat podle předpisů o sdružování občanů pouze, jsou-li členy
občanského sdružení i jiné osoby než obce.
(2) Na spolupráci mezi obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o
zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, nestanoví-li tento zákon
jinak (§ 51 odst. 3).
§ 47
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Na spolupráci mezi obcemi nelze užít ustanovení občanského zákoníku o
spolku a o smlouvě o společnosti57).
56)

_____________________________
56)
57)

§ 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 48
(1) Smlouva mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění konkrétního úkolu se uzavírá na
dobu určitou nebo neurčitou. Předmětem této smlouvy nemůže být vznik právnické osoby.
Smlouva musí mít písemnou formu a musí být předem schválena zastupitelstvy obcí, jinak je
neplatná.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Smlouva musí obsahovat
označení účastníků smlouvy,
vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu,
práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy,
způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy,
způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku.

(3) Majetek získaný výkonem společné činnosti obcí na základě smlouvy podle
odstavců 1 a 2 se stává spoluvlastnictvím všech účastníků této smlouvy. Podíly na majetku
získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak.
(4) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci smlouvy zavázáni společně
a nerozdílně, není-li smlouvou stanoveno jinak.
Svazek obcí Dobrovolný svazek obcí
§ 49
(1) Obce mají právo být členy svazku obcí dobrovolného svazku obcí (dále jen
„svazek obcí“) za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
(2) Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již
vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
(3) Svazek obcí je právnickou osobou.
(4) Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do příslušného rejstříku
právnických osob. Do příslušného rejstříku právnických osob se zapisuje den vzniku
svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a
sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a
adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým
tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; do
sbírky listin, která je součástí tohoto rejstříku, se ukládá smlouva o vytvoření svazku
obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Návrh na zápis svazku obcí do
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příslušného rejstříku právnických osob se tomu, kdo tento rejstřík vede, podává
prostřednictvím krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí; nemá-li návrh
vady, zašle jej krajský úřad příslušný podle sídla svazku obcí tomu, kdo příslušný
rejstřík právnických osob vede, bez zbytečného odkladu; krajský úřad je přitom činný v
přenesené působnosti.
(5) K návrhu na zápis do příslušného rejstříku právnických osob se přikládá
smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov
je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba
zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.
§ 51
(1) Obec je návrhem smlouvy podle § 46 odst. 2 písm. a) a b) vázána ode dne jeho
schválení zastupitelstvem obce do dne stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy, pokud jiná
obec, které je návrh smlouvy určen, jej neodmítne před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu.
(2) Smlouva podle § 46 odst. 2 písm. a) a b) je účinná dnem přijetí jejího návrhu
všemi účastníky, nestanoví-li smlouva jinak.
(3) O právní způsobilosti svazku obcí, jeho registraci, zrušení a zániku platí zvláštní
zákon.18)
______________________________________
18)

§ 20i a 20j občanského zákoníku.

§ 54
Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami
Na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými osobami v občanskoprávních
vztazích lze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických
osob a o smlouvě o sdružení spolku56) a o smlouvě o společnosti57).
DÍL 4
Spolupráce s obcemi jiných států
§ 55
(1) Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních
sdružení místních orgánů.
(2) Obce mohou uzavírat s obcemi jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci.
(3) Svazky obcí mohou uzavírat se svazky obcí jiných států smlouvy o vzájemné
spolupráci. Obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou předmětem činnosti
svazku obcí, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřel.
(4) Smlouvy podle odstavců 2 a 3 musí mít písemnou formu a musí být předem
schváleny zastupitelstvem obce, jinak jsou neplatné. Smlouva musí obsahovat
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a)
b)
c)
d)

názvy a sídla účastníků smlouvy,
předmět spolupráce a způsob jejího financování,
orgány a způsob jejich ustavování,
dobu, na kterou se smlouva uzavírá.

(5) Právnická osoba může na základě smlouvy o spolupráci podle odstavců 2 a 3
vzniknout, jen dovoluje-li to Parlamentem schválená a vyhlášená mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána.
(6) Smlouva o spolupráci podle odstavců 2 a 3, na jejímž základě má vzniknout
právnická osoba nebo členství v již existující právnické osobě, podléhá souhlasu Ministerstva
vnitra po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Bez tohoto souhlasu
smlouva nemůže nabýt účinnosti. Udělení souhlasu může být odepřeno pouze pro rozpor se
zákonem nebo Parlamentem schválenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána.
Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních
sdružení územních samosprávných celků. Svazky obcí mohou spolupracovat se svazky
obcí jiných států; obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou předmětem
činnosti svazku obcí, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřel.
§ 65
1) Neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne krajský úřad, že pro ni
bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat pověřený obecní úřad,
do jehož správního obvodu patří. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu příspěvku na
výkon přenesené působnosti. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti; při
jeho vydávání se nepostupuje podle správního řádu. Na postup krajského úřadu podle vět
první až třetí se správní řád nepoužije.
(2) Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů
na úřední desce3b) obecního úřadu obce, jejíž orgán neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2.
§ 65a
(1) Neplní-li pověřený obecní úřad povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne
Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně
příslušným ústředním správním úřadem, že pro něj bude přenesenou působnost nebo
část přenesené působnosti vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu se pověřený obecní úřad nachází. Rozhodnutí Ministerstvo vnitra
vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo o neplnění povinnosti podle věty první.
Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené
působnosti. Na postup Ministerstva vnitra podle vět první až třetí se správní řád
nepoužije.
(2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední
desce3b) pověřeného obecního úřadu, který neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2, a na
úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů.
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Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní také ve Věstníku právních
předpisů kraje.
§ 66b
(1) Neplní-li obecní úřad obce s rozšířenou působností povinnost podle § 7
odst. 2, rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo
jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, že pro něj bude přenesenou působnost
nebo část přenesené působnosti vykonávat jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo o neplnění
povinnosti podle věty první. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvku na
výkon přenesené působnosti. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního
řádu. Na postup Ministerstva vnitra podle vět první až třetí se správní řád nepoužije.
(2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce3b)
obecního úřadu s rozšířenou působností, který neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2, a na
úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní ve Věstníku právních předpisů
kraje.
(3) Ministerstvo vnitra na návrh obce s pověřeným obecním úřadem a s doporučením
krajského úřadu a po projednání s příslušnou obcí s rozšířenou působností může rozhodnout
o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec
s pověřeným obecním úřadem. Žádost podává obec nejpozději do 15. ledna kalendářního
roku. Rozhodnutí Ministerstva vnitra může nabýt právní moci jen k 1. lednu kalendářního
roku. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvků na výkon přenesené
působnosti. Při vydání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.
(4) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 3 se uveřejní na úřední desce
pověřeného obecního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu
nejméně po dobu 15 dnů. Dále se rozhodnutí uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje.
§ 66c
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy
ustanovení správního řádu.
(2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co
byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená
veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje i
při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.
(3) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu
obce, která je její smluvní stranou.
Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám (§ 63 a 66a)
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§ 66c
(1) Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle na tři roky.
(2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji do 15 dnů ode dne
jejího uzavření zveřejní na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dní;
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup po celou dobu její platnosti. Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému
přístupná na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou. Povinnosti podle vět
první a druhé platí obdobně i pro změnu veřejnoprávní smlouvy a pro její ukončení.
(3) Obec, která vypověděla veřejnoprávní smlouvu, je povinna tuto skutečnost do
15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně oznámit krajskému úřadu a v
případě výpovědi veřejnoprávní smlouvy podle § 66a též Ministerstvu vnitra. Obdobně
se postupuje při uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy.
(4) Ministerstvo vnitra bezodkladně zašle uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
podle § 66a příslušnému krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní ve Věstníku právních
předpisů kraje oznámení o uzavření, změně nebo o ukončení platnosti veřejnoprávní
smlouvy.
§ 75
(1) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty,
a uvolněnému členu zastupitelstva obce náleží odměna při skončení funkčního období, jestliže
jim ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna a pokud jim nevznikl
opětovný nárok na měsíční odměnu. Pokud byl uvolněný člen zastupitelstva obce nebo
neuvolněný člen zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty pravomocně odsouzen za
úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, pak mu odměna při skončení
funkčního období nenáleží.
(2) Výše odměny při skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva obce
a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávajícího funkci starosty se stanoví jako výše
měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě
jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce.
(3) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce a neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna,
a jimž zanikl mandát přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, bude tato odměna
poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu; vznikl-li takovému členovi
zastupitelstva obce nárok na tuto odměnu v době, kdy je proti němu vedeno trestní
stíhání pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, tato odměna se
nevyplatí. Skončí-li trestní stíhání pro uvedený trestný čin pravomocným odsouzením
takového člena zastupitelstva obce, má se za to, že nárok na tuto odměnu nevznikl;
nedojde-li k takovému odsouzení, tato odměna se vyplatí, a to jednorázově.
(4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva obce,
kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a byli
z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3

- 12 -

měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce; vznikl-li takovému členovi
zastupitelstva obce nárok na tuto odměnu v době, kdy je proti němu vedeno trestní
stíhání pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, tato odměna se
nevyplatí. Skončí-li trestní stíhání pro uvedený trestný čin pravomocným odsouzením
takového člena zastupitelstva obce, má se za to, že nárok na tuto odměnu nevznikl;
nedojde-li k takovému odsouzení, tato odměna se vyplatí, a to jednorázově.
(5) Pokud dosavadní starosta nebo místostarosta vykonává pravomoci podle § 107,
náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši. Měsíční odměna v dosavadní výši náleží
i členům dosavadní rady obce, kteří vykonávají pravomoci podle § 102a.
(6) Členovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc podle § 107, náleží měsíční
odměna ve stejné výši, která by podle prováděcího právního předpisu náležela starostovi.
(7) Odměna při skončení funkčního období může být vyplacena v měsíčních splátkách
nejméně ve výši jedné měsíční odměny podle odstavce 2 nebo jednorázově. Vznikl-li
členovi zastupitelstva obce uvedenému v odstavci 1 nárok na odměnu při skončení funkčního
období v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení stíhání pro úmyslný trestný čin
spáchaný v průběhu funkčního období, odměna při skončení funkčního období se nevyplatí.
Skončí-li trestní řízení stíhání pro uvedený trestný čin pravomocným odsouzením člena
zastupitelstva obce, má se za to, že nárok na odměnu při skončení funkčního období nevznikl;
nedojde-li k takovému odsouzení, odměna při skončení funkčního období se vyplatí.
§ 77
(1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl
zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.
(2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který
stanoví zastupitelstvo obce kdy její poskytování schválilo zastupitelstvo obce, nestanoviloli den pozdější.
(3) V případě souběhu výkonu několika funkcí
a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za
kterou se poskytuje nejvyšší odměna,
b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše
souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
§ 79
(1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v
délce 5 týdnů za kalendářní rok.
(2) Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok
na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu
jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
(3) Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.
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(4) Obec poskytne uvolněnému členu zastupitelstva obce též tu část dovolené, kterou
nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen
zastupitelstva obce dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce,
poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel.
(4) Obec poskytne uvolněnému členu zastupitelstva obce též tu část dovolené,
kterou nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný
člen zastupitelstva obce dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné
funkce, může člen zastupitelstva obce do 7 dnů od uplynutí doby uvolnění k výkonu
funkce požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou v rozsahu
nejvýše 5 týdnů; obec v takovém případě členovi zastupitelstva obce náhradu poskytne
do jednoho měsíce ode dne podání žádosti. Nepožádá-li člen zastupitelstva obce
o náhradu nevyčerpané dovolené, poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel; není-li
uvolňujícího zaměstnavatele, právo na tuto náhradu zaniká.
(5) Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část
vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do
následujícího kalendářního roku. V takovém případě může uvolněný člen zastupitelstva též
požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou.
(6) Náhrada za jeden den nevyčerpané dovolené činí jednu třicetinu měsíční
odměny, na niž měl člen zastupitelstva obce nárok ke dni, kdy o náhradu dovolené
požádal.
§ 82
Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy
výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na
vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo
zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od
zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech,
které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do
30 dnů.
§ 82
(1) Člen zastupitelstva obce má právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce,
výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání.
(2) Člen zastupitelstva obce má právo obracet se s připomínkami a podněty ve
věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, na starostu a místostarostu obce, na
obecní úřad, na právnické osoby, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je obec nebo
které obec sama nebo spolu s dalšími obcemi nebo kraji ovládá sama nebo
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prostřednictvím jiných právnických osob podle zvláštního právního předpisu58), a na
organizační složky obce.
(3) K připomínce nebo podnětu musí být do 15 dnů ode dne jejich doručení
poskytnuto vyjádření; tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvíce však o 15
dní; o prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva předem informován. Jestliže člen
zastupitelstva obce vyjádření v uvedené lhůtě neobdrží nebo považuje-li je za
nedostatečné, může do 30 dnů od uplynutí lhůty pro obdržení vyjádření písemně
požádat zastupitelstvo obce, popřípadě radu obce, jde-li o informace od právnických
osob, jejichž zakladatelem, společníkem nebo zřizovatelem je obec, o prověření způsobu
vyřízení vznesené připomínky nebo podnětu. Zastupitelstvo obce nebo rada obce na
svém nejbližším zasedání nebo schůzi přijme odpovídající opatření.
(4) Člen zastupitelstva obce má právo požadovat informace, které souvisejí
s výkonem jeho funkce, od obce, od právnických osob, jejichž zakladatelem nebo
zřizovatelem je obec nebo které obec sama nebo spolu s dalšími obcemi nebo kraji
ovládá sama nebo prostřednictvím jiných právnických osob podle zvláštního právního
předpisu58), a od organizačních složek obce. Informace musí být členovi zastupitelstva
obce poskytnuta bezodkladně, a není-li to možné, nejpozději do 7 pracovních dnů ode
dne, kdy o její poskytnutí požádal, a to včetně nahlédnutí do dokumentů, v nichž jsou
tyto informace zaznamenány, nebo poskytnutí kopií těchto dokumentů, pokud o to člen
zastupitelstva požádal; v případě požadavku na poskytnutí informace vztahující se ke
zveřejněnému návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle §
93 odst. 1 musí být informace poskytnuta do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
(5) Požaduje-li člen zastupitelstva obce větší množství informací v jedné žádosti
nebo ve více podaných a dosud nevyřízených žádostech, lze lhůtu pro poskytnutí
informace prodloužit, nejvíce však o 15 dní, s výjimkou informací vztahujících se ke
zveřejněnému návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce; o
prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva předem informován. Za poskytnutí
mimořádně rozsáhlého množství kopií může obec požadovat od člena zastupitelstva obce
náhradu ve výši nepřesahující materiálové náklady na jejich zhotovení; poskytnutí kopií
je v takovém případě podmíněno zaplacením požadované náhrady.
___________________
58)

§ 74 až 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).

§ 83a
Zastupitelstvo obce vydá etický kodex člena zastupitelstva obce.
§ 84
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
schvalovat program rozvoje obce,
schvalovat rozpočtový výhled obce, rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
a)
b)

- 15 -

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat
jejich zřizovací listiny,
rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich
zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a
rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách29),
delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
navrhovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), do ostatních orgánů
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich
odvolání,
vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně
hranic obce a o slučování obcí,
určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z
funkce,
volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady
obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet
dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva,
stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
zřizovat a zrušovat obecní policii,
rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných
prostranství,
udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
schvalovat koordinační dohodu a zprávu o plnění koordinační dohody podle
zákona o Policii České republiky44)
plnit další úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce
mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
§ 85
(1) Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních
úkonech právních jednáních:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b)
nabytí a zpeněžení nemovitých věcí v dražbě, pokud tuto pravomoc nesvěří zcela
nebo zčásti radě obce,
c)
pronájem a výpůjčka nemovitých věcí na celkovou dobu delší 4 let, s výjimkou
pronájmu bytů fyzickým osobám za účelem bydlení, pronájmu hrobových míst a
pronájmu nebo výpůjčky nemovité věci právnické osobě zřízené obcí,
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b) d) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20
000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) e) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením,
humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury,
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí, poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vyšší než 50 000
Kč,
d) f) uzavření smlouvy o sdružení společnosti57) a poskytování majetkových hodnot podle
smlouvy o sdružení společnosti57), jehož je obec účastníkem jejíž je obec společníkem,
e) g) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) h) vzdání se práva a uznání dluhu nebo prominutí pohledávky dluhu vyšší než 20 000 Kč,
g) i) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) j) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) k) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) l) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky zápůjčky, o poskytnutí
dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy
o sdružení společnosti57),
k) m) zastavení nemovitých věcí,
l) n) vydání komunálních dluhopisů.
(2) V obcích, v nichž není volena rada obce, je zastupitelstvu obce dále vyhrazeno
přijetí dotace nebo návratné finanční výpomoci vyšší než 50 000 Kč.
§ 87
K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zákon zvláštní právní
předpis jinak31a).
_________
31a)

Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

§ 90
Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod 5
a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto
skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat
o záležitostech podle § 84 odst. 2 a 85, s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a
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stanovení pravidel rozpočtového provizoria a s výjimkou pravomocí uvedených v § 84 odst.
2 písm. k) a n).
§ 95
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta
nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů
zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování
a přijatá usnesení; přílohou zápisu je informace zveřejněná podle § 93 odst. 1. V zápise se
dále uvede, jak jednotliví členové zastupitelstva obce hlasovali o navržených usneseních,
ledaže zastupitelstvo obce rozhodlo o tajném hlasování v případě volby, jmenování nebo
odvolání, nebo v případě rozhodování o zániku mandátu člena zastupitelstva obce podle
zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na
obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne
nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
(3) Obecní úřad zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva obce způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů ode dne skončení zasedání; obsahuje-li zápis
informace, které jsou podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu 55)
vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se zápis po vyloučení těchto informací. Zápis musí
být zveřejněn nejméně po dobu 5 let.
§ 96a
(1) Každý, kdo pořizuje zvukový nebo obrazový záznam jednání
zastupitelstva obce (dále jen „záznam“), je povinen na začátku jednání
zastupitelstva obce nebo před začátkem pořizování záznamu informovat
přítomné osoby o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel bude záznam pořizován,
kdo, jakým způsobem a po jak dlouhou dobu bude záznam užívat a komu může
být záznam zpřístupněn. Pořizuje-li záznam osoba odlišná od obce, umožní
zastupitelstvo obce této osobě splnění povinnosti podle věty první; podrobnosti
stanoví jednací řád zastupitelstva obce. Údaje podle věty první se uvedou v zápise
z jednání zastupitelstva obce.
(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 neplatí, pokud záznam pořizuje
fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.
(3) Zveřejnění záznamu není porušením zákonem stanovené ochrany
zaznamenaných osob nebo údajů. Citlivé údaje mohou být v záznamu zveřejněny
jen s výslovným souhlasem subjektu těchto údajů, uděleným podle zvláštního
právního předpisu59). Se zveřejněním záznamu musejí být zveřejněny údaje podle
odstavce 1 věty první; to neplatí, pokud je záznam zveřejněn při televizním nebo
rozhlasovém vysílání provozovaném podle zvláštního právního předpisu60).
(4) Splněním povinností podle odstavce 1 věty první a odstavce 3 věty třetí
je splněna povinnost informovat subjekt osobních údajů o zpracovávání osobních
údajů podle zvláštního právního předpisu61).
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(5) Pořizování a zveřejnění záznamu nepodléhá oznamovací povinnosti
Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu 62).
-----------------------------------------59)

§ 4 písm. b) a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/2007
Sb.
60)
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
61)
§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb.
62)
§ 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

§ 101
(1) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.
Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce
a jiné osoby.
(2) Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
jejích členů, nestanoví-li zákon jinak.
(3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu
s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady
obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena
rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí
být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. V zápise se dále
uvede, jak jednotliví členové rady obce hlasovali o navržených usneseních, ledaže rada
obce rozhodla o tajném hlasování v případě volby, jmenování nebo odvolání.
(4) Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.
O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze
schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva
obce. Část zápisu, která se týká nabytí majetku v dražbě, včetně usnesení, jímž rada
obce rozhodla o nabytí majetku v dražbě, je možné zpřístupnit podle tohoto zákona
nebo podle zvláštního právního předpisu34) až po nabytí majetku v dražbě nebo po
jiném způsobu ukončení dražby.
(5) Obecní úřad zveřejní usnesení přijatá na schůzi rady obce, včetně údaje o
tom, jak jednotliví členové rady obce hlasovali o navržených usneseních, a údaje o
výsledku hlasování podle odstavce 3, způsobem umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů
ode dne skončení schůze rady obce; usnesení, jímž rada obce rozhodla o nabytí majetku
v dražbě, se zveřejní do 10 dnů ode dne ukončení dražby. Obsahuje-li usnesení
informace, které jsou podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu55)
vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se usnesení po vyloučení těchto informací. Usnesení
musí být zveřejněna nejméně po dobu 5 let.
(4) (6) Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.
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§ 102
(2) Radě obce je vyhrazeno přísluší
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová
opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele
podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva
obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení
obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního
úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b)
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat
a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti
obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách
obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může
rada obce svěřit příslušnému odboru obecního obecnímu úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné
působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může
rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci
obce zcela nebo zčásti. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o
výpůjčce, nejde-li o pravomoc vyhrazenou zastupitelstvu obce podle § 85 odst. 1
písm. c); tuto pravomoc může zcela nebo zčásti svěřit příspěvkové organizaci
obce,
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k
rozvahovému dni.
(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné
působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo
obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci svěřit starostovi obce nebo obecnímu
úřadu. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech
podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m).
(4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je
zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d),
f), j), l) a q).
§ 103

- 20 -

(6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen
nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo
zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Není-li funkce starosty obce
obsazena, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, a je-li
místostarostů více, vykonává ji ten, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování
starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty
nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou,
pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.
§ 117
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 %
občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy
tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle
zvláštního zákona;36) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně
polovinu všech členů výboru.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10
% občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní
menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny46).
Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže
tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
§ 131
Statutární město může svěřit statutem městskému obvodu nebo městské části na úseku
samostatné působnosti zejména
a) schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části,
b) rozhodování o majetkoprávních úkonech právních jednáních uvedených v § 133
odst. 1,
c) zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské části,
d) ukládání pokut podle § 58,
e) výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu
nebo úřadu městské části nebo organizační složky městského obvodu nebo městské
části.
§ 133
Statutární město může svěřit statutem za podmínek v něm stanovených městskému
obvodu a městské části rozhodování zejména o těchto majetkoprávních úkonech právních
jednáních:
a) převod a zastavení nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních
zákonů z majetku města svěřeného městskému obvodu nebo městské části,
b) převod a zastavení movitých věcí a práv,
c) postoupení pohledávek,
d) vzdání se práva a prominutí pohledávky dluhu,
e) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky zápůjčky, o poskytnutí
výpůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o
přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení společnosti57),
f) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
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g)
h)
i)
j)
k)

majetková účast na podnikání jiných právnických osob,
dohody o splátkách,
uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách,
poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám,.
poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným
právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a
sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.
§ 147

(1) Zákon o správním řízení se vztahuje na rozhodování obce
a) ve věcech podle § 58 až 59,
b) o právech a povinnostech právnických a fyzických osob na úseku přenesené
působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
(2) Správní orgán při přezkoumání rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) může
rozhodnutí pouze zrušit nebo zrušit a vrátit k novému projednání.
(3) Obec vybírá a vymáhá pokuty; výnos pokut uložených obcí je příjmem obce,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(4) Rozhodnutí orgánů měst Brno, Ostrava a Plzeň vydaná ve správním řízení,
přezkoumává příslušný krajský úřad. Řízení o přezkoumání rozhodnutí16) orgánů těchto měst
probíhající před příslušným ústředním správním úřadem a neskončená ke dni účinnosti tohoto
ustanovení se dokončí podle dosavadních předpisů.
§ 148
Skutečnosti nasvědčující vyloučení zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu z
projednávání a rozhodování věci ve správním řízení se oznamují vedoucímu odboru obecního
úřadu; v obcích, kde není zřízen odbor obecního úřadu, se toto oznámení činí starostovi.
Skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucího odboru obecního úřadu se oznamují
tajemníkovi obecního úřadu; v obci, kde nepůsobí tajemník obecního úřadu, se toto oznámení
činí starostovi. U člena komise nebo zvláštního orgánu se oznámení činí starostovi. O
podjatosti rozhoduje orgán, popřípadě zaměstnanec, jemuž se skutečnosti nasvědčující
vyloučení oznamují; ten také v případě, že zaměstnanec nebo člen orgánu bude vyloučen pro
podjatost, učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.

§ 149b
(1) Úkony podle občanského zákoníku spočívající v doporučení k uzavření
smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo
přispěl-li stát na jeho zřízení63), a v předchozím souhlasu s výpovědí z nájmu tohoto bytu
činí obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti.
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(2) Jestliže za podmínek stanovených občanským zákoníkem64) starosta nebo ten,
kdo je podle tohoto zákona oprávněn starostu zastupovat, zaznamenává zůstavitelovu
poslední vůli, činí s tím související občanským zákoníkem předepsané úkony a zařizuje
úschovu takto pořízené závěti u notáře, činí tak v přenesené působnosti.
(3) Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku65) obcí je
výkonem přenesené působnosti.
_____
63)

§ 3075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 1543 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
65)
§ 471 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
64)

Přechodná ustanovení ke změnám obecního zřízení:
1. Pokud byl záměr obce podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejněn přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, posuzuje se splnění podmínek pro zveřejnění záměru, jakož i
následky jeho nezveřejnění a další otázky související se záměrem podle dosavadních
právních předpisů.
2. Ustanovení § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na dodatky smluv sjednaných přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto dodatky byly sjednány ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona a smlouvy sjednané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
v důsledku uzavření těchto dodatků staly smlouvami podle § 40 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; spolu s dodatkem se zveřejní
smlouva i veškeré dosud sjednané dodatky. Zveřejnění smlouvy i veškerých dosud
uzavřených dodatků je podmínkou nabytí účinnosti dodatku sjednaného ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
3. Platnost veřejnoprávních smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
skončí nejpozději uplynutím tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Obce zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnoprávní smlouvy podle § 63
a 66a obecního zřízení, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné, do 60 dnů
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Jestliže o právním úkonu rozhodl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona orgán, který
byl podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k takovému
rozhodnutí oprávněn, posuzuje se splnění podmínek pro uskutečnění právního úkonu
podle dosavadních právních předpisů.
6. Povinnost zastupitelstva obce a rady obce uvádět v zápise, jak jednotliví členové těchto
orgánů hlasovali o navržených usneseních, a povinnost zveřejnit zápis ze zasedání
zastupitelstva obce nebo usnesení ze schůze rady obce způsobem umožňujícím dálkový
přístup se vztahuje na zápisy ze zasedání zastupitelstva obce a zápisy ze schůzí rady obce
konaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
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7. Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení
právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona stávají součástí příslušného rejstříku právnických osob; krajský úřad tyto
údaje a dokumenty bez zbytečného odkladu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zašle
tomu, kdo příslušný rejstřík právnických osob vede.
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2. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

§ 15a
(1) Kraj je povinen vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a
fyzických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
(2) Kraj vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní
předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou mu známy.
§ 16a
(1) Kraj může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily
zejména o rozvoj kraje, čestné občanství kraje. Čestný občan kraje má právo vyjadřovat
na zasedání zastupitelstva svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
(2) Kraj může udělovat ceny kraje.
§ 17
(1) Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a
úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a
rozvoj svého majetku. Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(2) Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
S nepotřebným majetkem kraj naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními
předpisy,9) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Kraj je povinen při úplatném pozbytí vlastnického práva ke svému majetku
(dále jen „zpeněžení“), jde-li o nemovité věci, využít veřejnou dražbu nebo veřejnou
soutěž o nejvhodnější nabídku; to neplatí,
a) pokud se týká veřejné dražby, je-li zpeněžení veřejnou dražbou podle zvláštního
právního předpisu29) vyloučeno,
b) jde-li o pozemek, který má být převeden do vlastnictví vlastníka stavby, která se
na tomto pozemku nachází, nebo jde-li o pozemek, který svým umístěním a
využitím tvoří s touto stavbou neoddělitelný celek a který má být převeden do
vlastnictví vlastníka stavby,
c) jde-li o převod nemovité věci na základě zákonného předkupního práva nebo
předkupního práva vzniklého na základě nabídky vybrané ve veřejné soutěži
o nejvhodnější nabídku nebo o převod nemovité věci na základě smlouvy o
budoucí kupní smlouvě, vznikla-li smlouva o budoucí kupní smlouvě na základě
nabídky vybrané ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku,
d) jde-li o převod bytu vymezeného jako jednotka podle zvláštního právního
předpisu30) nebo stavby určené k bydlení do vlastnictví nájemce, případně do
vlastnictví bytového družstva, jehož členem je dosavadní nájemce bytu,
e) jestliže obvyklá cena31) nemovité věci nepřesahuje 200 000 Kč, nebo
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f) pokud zastupitelstvo rozhodlo o jiném způsobu zpeněžení nemovité věci; důvod
pro jiný způsob zpeněžení nemovité věci musí být uveden v usnesení
zastupitelstva, jímž bylo o jiném způsobu zpeněžení nemovité věci rozhodnuto.
(3) (4) Kraj nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma
a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů, nebo národního
fondu,
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
do krajem nebo obcí vlastněné nemovitosti,
c) těch, jejichž zřizovatelem je kraj, stát nebo obec,
d) těch, v nichž míra účasti kraje nebo spolu s jiným krajem (kraji), obcí (obcemi) nebo
státem přesahuje 50 %.
(4) (5) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku
neplatné. Právní jednání učiněná v rozporu s ustanoveními odstavce 3 nebo 4 jsou
neplatná.
(5) (6) Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme
stát smluvně.
(6) (7) Kraj je povinen chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
Zastupitelstvo může v jednotlivém případě rozhodnout, že kraj právo na náhradu
škody, na vydání bezdůvodného obohacení nebo na regresní úhradu neuplatní z důvodů
hodných zvláštního zřetele, zejména tehdy, pokud by předpokládané náklady na jeho
uplatnění byly vyšší nebo srovnatelné s výší škody, bezdůvodného obohacení nebo
regresní úhrady; důvody hodné zvláštního zřetele musí být uvedeny v usnesení
zastupitelstva, jímž bylo o neuplatnění práva na náhradu škody, na vydání
bezdůvodného obohacení nebo na regresní úhradu rozhodnuto. Prominout dluh lze
rovněž pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména tehdy, pokud by
předpokládané náklady na uplatnění pohledávky byly vyšší nebo srovnatelné s její výší;
důvody hodné zvláštního zřetele musí být uvedeny v usnesení orgánu kraje, jímž bylo o
prominutí dluhu rozhodnuto.
(7) (8) Kraj je povinen trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
____________________________________
29)

§ 5 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 315/2006 Sb.
Občanský zákoník.
31)
§ 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb.
30)

§ 18
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(1) Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej anebo
poskytnout jako výpůjčku kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v
příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce,2) aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a
předložit své nabídky. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona9a)
platnými ke dni zveřejnění záměru. Pokud kraj záměr po uvedenou dobu nezveřejní, je právní
úkon neplatný.
(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí
být zdůvodněna.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů, pronájem anebo
výpůjčku majetku kraje na dobu kratší než 90 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku
právnické osobě, jejímž zřizovatelem je kraj, nebo jde-li o pronájem silničního nebo
silničního pomocného pozemku v souvislosti se zvláštním užíváním silnic podle zvláštního
zákona.9b)
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na výpůjčky nebo pronájem majetku
svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným krajem, nestanoví-li zvláštní předpis nebo
zastupitelstvo ve zřizovací listině jinak.
§ 18
(1) Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitou věc, pronajmout ji nebo
poskytnout jako výpůjčku kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů předcházejících
rozhodnutí o zamýšleném právním jednání v příslušném orgánu kraje vyvěšením na
úřední desce2) krajského úřadu a na portálu veřejné správy32), aby se k němu mohli
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může kraj též zveřejnit způsobem v
místě obvyklým. V záměru se uvedou označení zamýšleného právního jednání, označení
nemovitosti údaji podle katastrálního zákona33) platnými ke dni zveřejnění záměru,
základní hlediska pro výběr nabídky a způsob jejího výběru. Kraj je povinen každému
umožnit nahlédnutí do obdržených nabídek po rozhodnutí příslušného orgánu kraje o
právním jednání.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o
a) převod bytu vymezeného jako jednotka podle zvláštního právního předpisu30)
nebo stavby určené k bydlení do vlastnictví dosavadního nájemce nebo nájemců,
případně do vlastnictví bytového družstva, jehož členy jsou dosavadní nájemci,
b) pronájem bytů fyzickým osobám za účelem bydlení nebo o pronájem hrobových
míst,
c) pronájem nebo výpůjčku na dobu kratší než 60 dnů,
d) výpůjčku právnické osobě zřízené krajem,
e) pronájem silničního nebo silničního pomocného pozemku v souvislosti se
zvláštním užíváním silnic podle zákona upravujícího pozemní komunikace34),
f) převod pozemku do vlastnictví vlastníka stavby, která se na převáděném
pozemku nachází, nebo o převod stavby do vlastnictví vlastníka pozemku, na kterém se
stavba nachází,
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g) převod pozemku, ke kterému se vztahuje právo stavby, osobě, která má toto
právo stavby, nebo o převod práva stavby vlastníkovi pozemku, ke kterému se toto
právo stavby vztahuje, nebo
h) bezúplatný převod státu nebo jinému územnímu samosprávnému celku.
(3) Pokud kraj uzavře smlouvu bez zveřejnění záměru podle odstavce 1 věty první
nebo v rozporu se zveřejněnými hledisky pro výběr nabídky nebo se zveřejněným
způsobem výběru nabídky, je toto právní jednání neplatné.
(4) Nevyhovuje-li záměr kraje předpisu Evropské unie týkajícímu se prodeje
pozemků a staveb orgány veřejné moci35), oznámí kraj záměr Evropské komisi.
Podmínkou uzavření smlouvy je souhlas Evropské komise s prodejem podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory36).
(5) Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně při záměru kraje změnit smlouvu, na niž se
vztahovala povinnost zveřejnit záměr podle odstavce 1, nebo při záměru kraje sjednat
smlouvu o budoucí smlouvě spočívající v prodeji, směně, darování, pronájmu nebo
výpůjčce nemovité věci kraje.
_________________________
32)

§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.
33)
§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona
č. 89/1996 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 8/2009 Sb.
34)
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č.
256/2002
Sb.,
zákona
č.
259/2002
Sb.,
zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb.
35)
Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C
209/03).
36)
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku
93 Smlouvy o ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č.
659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis.

§ 18a
(1) Při úplatném převodu nebo pronájmu věci patřící kraji musí být cena nebo
nájemné sjednány alespoň ve výši v daném místě a čase obvyklé; to neplatí, jsou-li pro
sjednání nižší ceny nebo nájemného dány důvody hodné zvláštního zřetele. Tyto důvody
musí být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady, a rozhodl-li o převodu nebo
pronájmu hejtman nebo krajský úřad, musí být uvedeny v listině o daném právním
jednání.
(2) Při úplatném nabytí věci krajem nebo při nájmu věci krajem nesmí být cena
nebo nájemné sjednány vyšší, než je cena a nájemné v daném místě a čase obvyklé; to
neplatí, jsou-li pro sjednání vyšší ceny nebo nájemného dány důvody hodné zvláštního
zřetele. Tyto důvody musí být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady, a rozhodl-li
o nabytí nebo nájmu hejtman nebo krajský úřad, musí být uvedeny v listině o daném
právním jednání.
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(3) Při zpeněžení věcí patřících kraji ve veřejné dražbě nesmí být nejnižší podání
stanoveno nižší, než je obvyklá cena zpeněžované věci; to neplatí, jsou-li pro stanovení
nižší výše nejnižšího podání dány důvody hodné zvláštního zřetele. Tyto důvody musí
být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady, a rozhodl-li o zpeněžení věci ve veřejné
dražbě hejtman nebo krajský úřad, musí být uvedeny ve smlouvě o provedení dražby,
pokud podle zákona o veřejných dražbách má být taková smlouva uzavřena.
(4) Pokud je sjednána cena nebo nájemné v rozporu s odstavcem 1 nebo 2, je
právní jednání neplatné.
§ 19
(1) Kraj je povinen zveřejnit smlouvu,

a)
kterou je nakládáno s nemovitou věcí kraje, nebo
b)
jestliže celková výše jejího plnění ze strany kraje je nebo lze očekávat, že bude
vyšší než 200 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, jedná-li se o jinou smlouvu podle
předpisů soukromého práva
(dále jen „povinně zveřejňovaná smlouva“).
(2) Povinně zveřejňovaná smlouva musí být zveřejněna na portálu veřejné
správy do 15 dnů ode dne jejího uzavření. Po uplynutí lhůty podle věty první zveřejní
povinně zveřejňovanou smlouvu na portálu veřejné správy ministerstvo na žádost
kterékoli smluvní strany do 10 dnů ode dne doručení žádosti. Povinně zveřejňovaná
smlouva musí být zveřejněna nejméně po dobu pěti let ode dne vkladu do katastru
nemovitostí nebo ode dne zániku závazků z této smlouvy.
(3) Povinně zveřejňovaná smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po
dni zveřejnění, nebyl-li v ní stanoven den účinnosti pozdější. Jestliže do 3 měsíců od
jejího uzavření nebo od udělení souhlasu příslušným orgánem s jejím uzavřením, pokud
je její platnost podmíněna udělením takového souhlasu, nedojde k jejímu zveřejnění
podle odstavce 1, pozbývá smlouva uplynutím této doby platnosti.
(4) Povinnost uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na smlouvy uzavírané podle
pracovněprávních předpisů, na smlouvy o pronájmu bytů fyzickým osobám za účelem
bydlení a na smlouvy o pronájmu hrobových míst.
(5) Obsahuje-li povinně zveřejňovaná smlouva informace, které jsou podle
zvláštního právního předpisu37) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva po
vyloučení chráněných informací spolu s informací o důvodu tohoto vyloučení.
(6) Listinné vyhotovení povinně zveřejňované smlouvy se opatří doložkou
osvědčující, že povinnost stanovená v odstavci 1 byla splněna. V doložce se uvede datum
zveřejnění smlouvy a úplná adresa internetové stránky, na níž byla smlouva zveřejněna,
datum vyhotovení doložky a jméno a příjmení osoby, která doložku vyhotovila. Jestliže
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listinné vyhotovení povinně zveřejňované smlouvy tuto doložku obsahuje, má se za to, že
povinnost stanovená v odstavci 1 byla splněna.
__________________________
37)

Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, §
27 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění zákona č. 430/2010 Sb.

§ 23
(1) Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu kraje předchozím zveřejněním,
schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující splnění těchto podmínek doložkou, v
níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny.
(2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, lze učinit
jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony kraje od počátku neplatné.
Tyto právní úkony činí hejtman nebo jím pověřená osoba, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 69
odst. 2 písm. b).
§ 23
(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání kraje předchozím
zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání
doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto
doložkou krajem opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení
nebo souhlasu byla splněna.
(2) Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, lze
učinit jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání kraje neplatná.
(3) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 2 a v § 17
odst. 5, § 18 odst. 3 a § 18a odst. 4 přihlédne soud i bez návrhu.
Spolupráce krajů
§ 24
(1) Kraje mohou spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi.
(2) Na spolupráci krajů s ostatními kraji a s obcemi nelze použít ustanovení
občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení,
pokud tento zákon nestanoví jinak spolku38) a o smlouvě o společnosti39).
____________________________
38)
39)

§ 214 občanského zákoníku.
§ 2716 občanského zákoníku.

(3) Spolupráce mezi kraji se uskutečňuje zejména
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
b) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona10) dvěma nebo více kraji.
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(4) Smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena příslušnými
zastupitelstvy, jinak je neplatná.
a)
b)
c)
d)
e)

(5) Smlouva podle odstavce 3 musí obsahovat
označení účastníků smlouvy,
vymezení předmětu smlouvy,
práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy,
způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy,
důvody a způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání majetku a
majetkových práv.
§ 25

(1) Majetek získaný výkonem společné činnosti krajů s ostatními kraji nebo s obcemi
na základě smlouvy podle § 24 odst. 3 se stává spoluvlastnictvím všech účastníků této
smlouvy. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou
stanoveno jinak.
(2) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci smlouvy zavázáni společně a
nerozdílně, není-li smlouvou stanoveno jinak.
(3) Kraj je návrhem smlouvy podle § 24 odst. 3 vázán ode dne jeho schválení
zastupitelstvem do dne stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy, pokud jiný kraj, kterému je
návrh smlouvy určen, jej neodmítne před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu.
(4) Smlouva podle § 24 odst. 3 je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi účastníky,
nestanoví-li tato smlouva jinak.
§ 26
(1) Kraj nemůže být členem občanského sdružení vytvořeného podle zvláštního
právního předpisu.11)
(2) Kraj nemůže být členem svazku obcí.12)
____________________________
11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Spolupráce s ostatními subjekty
§ 27
Na spolupráci mezi kraji a právnickými a fyzickými osobami v občanskoprávních
vztazích lze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických
osob a o smlouvě o sdružení spolku38) a o smlouvě o společnosti39)“.
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§ 28
Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států
(1) Kraj může spolupracovat s územními samosprávnými celky jiných států a být
členem jejich mezinárodních sdružení.
(2) Kraje mohou uzavírat s územními samosprávnými celky jiných států smlouvy o
vzájemné spolupráci. Obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které patří do samostatné
působnosti kraje, který smlouvu uzavírá. Smlouva musí obsahovat
a) názvy a sídla účastníků smlouvy,
b) předmět smlouvy (spolupráce),
c) orgány a způsob jejich ustanovování,
d) dobu, na kterou se smlouva uzavírá.
a) Smlouva musí mít písemnou formu a musí být předem schválena příslušnými
zastupitelstvy, jinak je neplatná.
(3) Právnická osoba na základě smlouvy o spolupráci může vzniknout, jen stanoví-li
tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(4) Smlouva o spolupráci podle odstavců 2 a 3, na jejímž základě má vzniknout
právnická osoba nebo členství v již existující právnické osobě, podléhá souhlasu ministerstva
po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Bez tohoto souhlasu nemůže
smlouva nabýt účinnosti. Udělení souhlasu může být odepřeno pouze pro rozpor se zákonem
nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
§ 28
Kraj může spolupracovat s územními samosprávnými celky jiných států a být
členem jejich mezinárodních sdružení.
§ 34
(1) Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo
a) předkládat zastupitelstvu a radě, jakož i výborům a komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy
výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je kraj, a na
vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které kraj založil nebo
zřídil; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
c) požadovat od zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, jakož i od
zaměstnanců právnických osob, které kraj zřídil, informace ve věcech, které souvisejí
s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta do 30 dnů.
(1) Člen zastupitelstva má právo předkládat zastupitelstvu, radě, výborům
zastupitelstva a komisím rady návrhy na projednání.
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(2) Člen zastupitelstva má právo obracet se s připomínkami a podněty ve věcech,
které souvisejí s výkonem jeho funkce, na hejtmana a náměstka hejtmana, na krajský
úřad, na právnické osoby, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je kraj nebo které
kraj sám nebo spolu s dalšími kraji nebo obcemi ovládá sám nebo prostřednictvím
jiných právnických osob podle zvláštního právního předpisu40), a na organizační složky
kraje.
(3) K připomínce nebo podnětu musí být do 15 dnů ode dne jejich doručení
poskytnuto vyjádření; tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvíce však o 15
dní; o prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva předem informován. Jestliže člen
zastupitelstva vyjádření v uvedené lhůtě neobdrží nebo považuje-li je za nedostatečné,
může do 30 dnů od uplynutí lhůty pro obdržení vyjádření písemně požádat
zastupitelstvo, popřípadě radu, jde-li o informace od právnických osob, jejichž
zakladatelem, společníkem nebo zřizovatelem je kraj, o prověření způsobu vyřízení
vznesené připomínky nebo podnětu. Zastupitelstvo nebo rada na svém nejbližším
zasedání nebo schůzi přijme odpovídající opatření.
(4) Člen zastupitelstva má právo požadovat informace, které souvisejí s výkonem
jeho funkce, od kraje, od právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je
kraj nebo které kraj sám nebo spolu s dalšími kraji nebo obcemi ovládá sám nebo
prostřednictvím jiných právnických osob podle zvláštního právního předpisu40), a od
organizačních složek kraje. Informace musí být členovi zastupitelstva poskytnuta
bezodkladně, a není-li to možné, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy o její
poskytnutí požádal, a to včetně nahlédnutí do dokumentů, v nichž jsou tyto informace
zaznamenány, nebo poskytnutí kopií těchto dokumentů, pokud o to člen zastupitelstva
požádal; v případě požadavku na poskytnutí informace vztahující se ke zveřejněnému
návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 42 odst. 1 musí být
informace poskytnuta do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
(5) Požaduje-li člen zastupitelstva větší množství informací v jedné žádosti nebo ve
více podaných a dosud nevyřízených žádostech, lze lhůtu pro poskytnutí informace
prodloužit, nejvíce však o 15 dní, s výjimkou informací vztahujících se ke zveřejněnému
návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva; o prodloužení lhůty musí být
člen zastupitelstva předem informován. Za poskytnutí mimořádně rozsáhlého množství
kopií může kraj požadovat od člena zastupitelstva kraje náhradu ve výši nepřesahující
materiálové náklady na jejich zhotovení; poskytnutí kopií je v takovém případě
podmíněno zaplacením požadované náhrady.
(2) (6) Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva,
popřípadě zasedání jiných orgánů kraje, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány
uloží, hájit zájmy občanů kraje a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho
funkce.
(3) (7) Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na
projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech kraje mohl znamenat výhodu nebo
škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou
zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost
před zahájením jednání orgánu kraje, který má danou záležitost projednávat.
___________________________________
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40)

§ 74 až 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).

§ 34a
Zastupitelstvo vydá etický kodex člena zastupitelstva.
§ 35
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Zastupitelstvu je vyhrazeno
předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů,15) má-li za to, že
jsou v rozporu se zákonem,
vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu
kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich
realizaci a kontrolovat jejich plnění,
volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
h) g) rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
i) h) schvalovat rozpočet schvalovat rozpočtový výhled kraje, rozpočet kraje,
schvalovat závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k
rozvahovému dni,
j) i) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu
schvalovat jejich zřizovací listiny,
k) j) rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské
listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již
založených právnických osobách,
l) k) delegovat zástupce kraje, s výjimkou § 59 odst. 1 písm. j), na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,
m) l) navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má
kraj majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
n) m) volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z
řad svých členů a odvolávat je z funkce,
o) n) stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové
zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,
p) o) zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,
q) p)rozhodovat o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva a o odměnách podle
§ 50 odst. 4 a 5,
r) q)stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 53),
s)r) rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů,
komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
t)s) udělovat a odnímat čestné občanství kraje a ceny kraje,
u)t) rozhodovat o vyhlášení krajského referenda,
v)u)plnit další úkoly stanovené zákonem.
§ 36
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(1) Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech právních
jednáních kraje:
a) nabytí a převod nemovitých věcí,
b) nabytí a zpeněžení nemovitých věcí v dražbě, pokud tuto pravomoc nesvěří zcela nebo
zčásti radě,
c) pronájem a výpůjčka nemovitých věcí na celkovou dobu delší 4 let, s výjimkou
pronájmu bytů fyzickým osobám za účelem bydlení, pronájmu hrobových míst a
pronájmu nebo výpůjčky nemovité věci právnické osobě zřízené krajem,
b) d) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000
Kč 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
c) e) poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným
právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a
tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního
prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu, přijetí a poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci v hodnotě nad 200 000 Kč, nejedná-li se o účelovou
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu nebo státních fondů,
d) f) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití,
e) g) f) vzdání se práva a uznání dluhu nebo prominutí pohledávky dluhu vyšší než 200 000
Kč,
f) h) g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč,
g) i) h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) j) i) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
i) k) j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky zápůjčky, o převzetí
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení společnosti39),
j) l) k) zastavení nemovitostí,
k) m) l) vydání komunálních dluhopisů,
l) n) m) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob,
m) o) n) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.
§ 37
Zastupitelstvo má právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo
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pravomoci vyhrazené radě podle § 59 odst. 1.
§ 40
(1) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
Zasedání zastupitelstva písemně svolává a řídí zpravidla hejtman.
(2) K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zákon jinak.
§ 43
O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje hejtman nebo
náměstek hejtmana a zvolení ověřovatelé. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení
zasedání, musí obsahovat údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený program
jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení a musí být uložen u krajského úřadu k
nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání
zastupitelstva.
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje
hejtman nebo náměstek hejtmana a zvolení ověřovatelé. Zápis, který je nutno pořídit do
10 dnů po skončení zasedání, musí obsahovat údaj o počtu přítomných členů
zastupitelstva, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá
usnesení; přílohou zápisu je informace zveřejněná podle § 42 odst. 1. V zápise se dále
uvede, jak jednotliví členové zastupitelstva hlasovali o navržených usneseních, ledaže
zastupitelstvo rozhodlo o tajném hlasování v případě volby, jmenování nebo odvolání,
nebo v případě rozhodování o zániku mandátu člena zastupitelstva podle zákona
upravujícího volby do zastupitelstev krajů.
(2) Zápis musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena
zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.
(3) Krajský úřad zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva způsobem umožňujícím
dálkový přístup do 10 dnů ode dne skončení zasedání; obsahuje-li zápis informace, které
jsou podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu37) vyloučeny ze
zpřístupnění, zveřejní se zápis po vyloučení těchto informací. Zápis musí být zveřejněn
nejméně po dobu 5 let.
§ 44a
(1) Každý, kdo pořizuje zvukový nebo obrazový záznam jednání
zastupitelstva (dále jen „záznam“), je povinen na začátku jednání zastupitelstva
nebo před začátkem pořizování záznamu informovat přítomné osoby o tom, v
jakém rozsahu a pro jaký účel bude záznam pořizován, kdo, jakým způsobem a
po jak dlouhou dobu bude záznam užívat a komu může být záznam zpřístupněn.
Pořizuje-li záznam osoba odlišná od kraje, umožní zastupitelstvo této osobě
splnění povinnosti podle věty první; podrobnosti stanoví jednací řád
zastupitelstva. Údaje podle věty první se uvedou v zápise z jednání zastupitelstva.
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(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 neplatí, pokud záznam pořizuje
fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.
(3) Zveřejnění záznamu není porušením zákonem stanovené ochrany
zaznamenaných osob nebo údajů. Citlivé údaje mohou být v záznamu zveřejněny
jen s výslovným souhlasem subjektu těchto údajů, uděleným podle zvláštního
právního předpisu41). Se zveřejněním záznamu musejí být zveřejněny údaje podle
odstavce 1 věty první; to neplatí, pokud je záznam zveřejněn při televizním nebo
rozhlasovém vysílání provozovaném podle zvláštního právního předpisu42).
(4) Splněním povinností podle odstavce 1 věty první a odstavce 3 věty třetí
je splněna povinnost informovat subjekt osobních údajů o zpracovávání osobních
údajů podle zvláštního právního předpisu43).
(5) Pořizování a zveřejnění záznamu nepodléhá oznamovací povinnosti
Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu 44).
-----------------------------------------41)
§ 4 písm. b) a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/2007
Sb.
42)
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
43)
§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb.
44)
§ 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

§ 50
(2) Pokud dosavadní hejtman nebo náměstek hejtmana vykonává pravomoci podle §
64b, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši. Měsíční odměna v dosavadní výši náleží
i členům dosavadní rady, kteří vykonávají pravomoci podle § 60a.
§ 52
(2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne, který stanoví
zastupitelstvo. kdy její poskytování schválilo zastupitelstvo, nestanovilo-li den pozdější.

§ 54
(1) Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce
5 týdnů za kalendářní rok.
(2) Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok
na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu
jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
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(3) Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.
(4) Kraj poskytne uvolněnému členovi zastupitelstva též tu část dovolené, kterou
nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen
zastupitelstva dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, poskytne
mu ji uvolňující zaměstnavatel.
(4) Kraj poskytne uvolněnému členu zastupitelstva též tu část dovolené, kterou
nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen
zastupitelstva dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, může
člen zastupitelstva do 7 dnů od uplynutí doby uvolnění k výkonu funkce požádat kraj o
náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou v rozsahu nejvýše 5 týdnů; kraj
v takovém případě členovi zastupitelstva náhradu poskytne do jednoho měsíce ode dne
podání žádosti. Nepožádá-li člen zastupitelstva o náhradu nevyčerpané dovolené,
poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel; není-li uvolňujícího zaměstnavatele, právo na
tuto náhradu zaniká.
(5) Náhrada za jeden den nevyčerpané dovolené činí jednu třicetinu měsíční
odměny, na niž měl člen zastupitelstva nárok ke dni, kdy o náhradu dovolené požádal.
§ 58
(1) Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby. Schůze rady svolává hejtman.
Schůze rady jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího
člena zastupitelstva nebo jiné osoby.
(2) K platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů rady, nestanoví-li zákon jinak.
(3) O průběhu schůze rady se pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet
přítomných členů rady, schválený program schůze rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá
usnesení. V zápise se dále uvede, jak jednotliví členové rady hlasovali o navržených
usneseních, ledaže rada rozhodla o tajném hlasování v případě volby, jmenování nebo
odvolání. Zápis podepisuje hejtman nebo náměstek hejtmana, spolu s ověřovateli. Zápis,
který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení schůze, musí být uložen u krajského úřadu k
nahlédnutí členům zastupitelstva kraje. Část zápisu, která se týká nabytí majetku v dražbě,
včetně usnesení, jímž rada rozhodla o nabytí majetku v dražbě, je možné zpřístupnit
podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu22) až po nabytí majetku
v dražbě nebo po jiném způsobu ukončení dražby. O námitkách člena rady proti zápisu
rozhodne nejbližší schůze rady.
(4) Krajský úřad zveřejní usnesení přijatá na schůzi rady, včetně údaje o tom,
jak jednotliví členové rady hlasovali o navržených usneseních, a údaje o výsledku
hlasování podle odstavce 3, způsobem umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů ode dne
skončení schůze rady; usnesení, jímž rada rozhodla o nabytí majetku v dražbě, se
zveřejní do 10 dnů ode dne ukončení dražby. Obsahuje-li usnesení informace, které jsou
podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu37) vyloučeny ze zpřístupnění,
zveřejní se usnesení po vyloučení těchto informací. Usnesení musí být zveřejněna
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nejméně po dobu 5 let.
(4) (5) Rada podává na každém zasedání zastupitelstva zprávu o své činnosti.
§ 59
(1) Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění
jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno přísluší
a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření
v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
b) stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů
kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců,
c) na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen "ředitel") jmenovat a odvolávat vedoucí
odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání
vedoucích odborů bez návrhu ředitele je neplatné,
d) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen "komise"), jmenovat a
odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich
plnění,
f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,
g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu
kraje,
h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám,
organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na
kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a
stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu
o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat
příslušná opatření k nápravě,
j) rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,
k) vydávat nařízení kraje,
l) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může
rada svěřit příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti, l) rozhodovat o
uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, nejde-li o pravomoc vyhrazenou
zastupitelstvu podle § 36 odst. 1 písm. c); tuto působnost může rada svěřit
příspěvkové organizaci kraje zcela nebo zčásti,
m) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva
nebo komisemi rady,
n) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem,
o) schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k
rozvahovému dni.
(2) Rada rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech právních jednáních kraje:
a) o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným
právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy,
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a
životního prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu občanskému
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sdružení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v
kalendářním roce,
b) a) o vzdání se práva a uznání dluhu nebo o prominutí pohledávky dluhu
nepřevyšující 200 000 Kč,
c) b) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč,
d) c) o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
e) d) o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
f) e) o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých
případech.
(3) Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné
působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo
nevyhradilo.
(4) Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle
odstavce 1 písm. l) a podle odstavce 2 písm. e) písm. d) a e). Rada může svěřit rozhodování
podle odstavce 1 písm. l) příspěvkové organizaci kraje. Dále může svěřit hejtmanovi nebo
krajskému úřadu rozhodování podle odstavce 3.
§ 64a
Je-li hejtman ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen
nový hejtman, vykonává jeho pravomoci podle tohoto zákona náměstek hejtmana, kterého
určilo zastupitelstvo k zastupování hejtmana (§ 64). Není-li funkce hejtmana obsazena,
vykonává jeho pravomoci až do zvolení nového hejtmana náměstek hejtmana, a je-li
náměstků více, vykonává je ten, kterého určilo zastupitelstvo k zastupování hejtmana (§
64). Neurčilo-li zastupitelstvo takového náměstka hejtmana nebo byl-li náměstek hejtmana z
funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně s hejtmanem, pověří zastupitelstvo výkonem
pravomocí hejtmana některého z členů rady.
§ 78
(2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 %
občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy
tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle
zvláštního zákona;11) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně
polovinu všech členů výboru.
(2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5%
občanů kraje hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní
menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny45).
Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže
tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
_____________________
45)

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

§ 94
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(1) Je-li orgánům kraje kraji nebo jeho orgánu svěřeno rozhodování o právech a
povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech patřících do samostatné působnosti
kraje, k řízení je příslušný krajský úřad; na jeho rozhodování se vztahuje správní řád,4) pokud
tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. K přezkoumávání těchto rozhodnutí je příslušné
ministerstvo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak25a); odvolací orgán nemůže rozhodnutí
změnit.
(2) Skutečnosti nasvědčující vyloučení zaměstnance zařazeného do krajského úřadu27)
z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení se oznamují příslušnému vedoucímu
odboru krajského úřadu; skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucího odboru krajského
úřadu nebo vedoucího nebo člena zvláštního orgánu se oznamují řediteli krajského úřadu. O
podjatosti rozhoduje zaměstnanec, jemuž se skutečnosti nasvědčující vyloučení oznamují; ten
také v případě rozhodnutí o vyloučení pro podjatost učiní potřebná opatření k zajištění dalšího
řízení.
(3) (2) Orgány kraje samy vykonávají správní rozhodnutí jimi vydaná, pokud není
podán návrh na soudní výkon rozhodnutí. Pokuty uložené krajem vybírá a vymáhá kraj;26)
výnos pokut je příjmem kraje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(4) (3) Správní řízení pravomocně neskončená před nabytím účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle dosavadních předpisů.
____________________
4)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
Například § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
zákona č. 477/2008 Sb.
26)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
25a)

§ 94a
(1) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední
správní úřady využívají ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto
zákona tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
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(2) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední
správní úřady využívají z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti
podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům omezení svéprávnosti, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a
okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Orgány kraje, ministerstvo a věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední
správní úřady využívají z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto
zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
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f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
Přechodná ustanovení ke změnám krajského zřízení:
1. Pokud byl záměr kraje podle § 18 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejněn přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, posuzuje se splnění podmínek pro zveřejnění záměru, jakož
i následky jeho nezveřejnění a další otázky související se záměrem podle dosavadních
právních předpisů.
2. Ustanovení § 19 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na dodatky smluv sjednaných přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto dodatky byly sjednány ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona a smlouvy sjednané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
v důsledku uzavření těchto dodatků staly smlouvami podle § 19 zákona č. 129/2000 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; spolu s dodatkem se zveřejní
smlouva i veškeré dosud sjednané dodatky. Zveřejnění smlouvy i veškerých dosud
uzavřených dodatků je podmínkou nabytí účinnosti dodatku sjednaného ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
3. Jestliže o právním úkonu rozhodl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona orgán, který
byl podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k takovému
rozhodnutí oprávněn, posuzuje se splnění podmínek pro uskutečnění právního úkonu
podle dosavadních právních předpisů.
4. Povinnost zastupitelstva kraje a rady kraje uvádět v zápise, jak jednotliví členové těchto
orgánů hlasovali o navržených usneseních, a povinnost zveřejnit zápis ze zasedání
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zastupitelstva kraje nebo usnesení ze schůze rady kraje způsobem umožňujícím dálkový
přístup se vztahuje na zápisy ze zasedání zastupitelstva kraje a zápisy ze schůzí rady kraje
konaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
§ 5a
(1) Hlavní město Praha a městské části jsou povinny vydávat potvrzení a vyhotovovat
zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, jen stanoví-li tak právní předpis.
(2) Potvrzení pro uplatnění práva v cizině jsou hlavní město Praha a městské části
povinny vydat jen v případě, že jim jsou požadované údaje známy.
§ 18
(3) Hlavní město Praha může Statutem svěřit městským částem zejména rozhodování
o těchto majetkoprávních úkonech právních jednáních:
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky zápůjčky nebo dotace, o převzetí
dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení
společnosti28), orgány městské části,
b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech městské části do obchodních společností a svazků,
c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob
založených nebo zřízených městskou částí,
d) o pronájmu, převodu a nabytí nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních
zákonů,
e) o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz,
f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
g) o vzdání se práva a prominutí pohledávky dluhu,
h) o zastavení movitých a nemovitých věcí,
i) o dohodách o splátkách dluhů,
j) o uzavírání smluv podle § 21 až 27 § 22 až 24 a § 26 a 27.
___________________________
28)
§ 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 20
(1) Hlavní město Praha může při výkonu své samostatné působnosti spolupracovat s
ostatními kraji a obcemi.
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(2) Městské části mohou v mezích své samostatné působnosti svěřené jim zákonem
nebo Statutem spolupracovat s jinými městskými částmi nebo s územními samosprávnými
celky.
(3) Na spolupráci hlavního města Prahy s kraji a obcemi a na spolupráci městských
částí s jinými městskými částmi nebo s územními samosprávnými celky nelze použít
ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o
sdružení, pokud tento zákon nestanoví jinak spolku27) a o smlouvě o společnosti29).
(4) Hlavní město Praha se může s ostatními kraji a obcemi sdružovat podle předpisů o
sdružování občanů pouze, jsou-li členy občanského sdružení i jiné osoby než obce nebo kraje.
Totéž platí pro sdružování městských částí podle odstavce 2.
______________________________
29)

§ 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 21
(1) Spolupráce s ostatními kraji se uskutečňuje
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
b) zakládáním právnických osob podle zvláštního právního předpisu.8)
(2) Smlouva podle odstavce 1 musí obsahovat
a) označení účastníků smlouvy,
b) vymezení předmětu smlouvy,
c) práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy, včetně způsobu kontroly plnění
smlouvy,
d) způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy,
e) důvody a způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání majetku a
majetkových práv.
(3) Pro majetek získaný výkonem společné činnosti hlavního města Prahy s ostatními
kraji na základě smlouvy podle odstavce 2 platí zvláštní právní předpis.
(4) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci smlouvy podle předchozích odstavců
zavázáni společně a nerozdílně.
____________________________
8)

Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 22
Spolupráce hlavního města Prahy s ostatními obcemi se uskutečňuje
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (§ 24),
c) zakládáním společných právnických osob podle zvláštních právních předpisů.
(2) Pro uzavření smlouvy ke splnění konkrétního úkolu platí ustanovení § 21 obdobně.
Hlavní město Praha může při plnění úkolů v samostatné působnosti
spolupracovat s ostatními obcemi.
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§ 23
(1) Městské části mohou při výkonu samostatné působnosti ke splnění konkrétního
úkolu spolupracovat s jinými městskými částmi nebo základními územními samosprávnými
celky i na základě smlouvy.
(2) Předmětem těchto smluv však nemohou být majetkoprávní úkony právní jednání,
o jejichž svěření městským částem rozhoduje hlavní město Praha Statutem podle § 18 odst. 3
tohoto zákona.
(3) Pro uzavírání smluv podle odstavce 1 platí přiměřeně § 21 až 27 § 22 až 24 a § 26
a 27 tohoto zákona.
§ 24
(1) Hlavní město Praha může uzavřít s obcemi smlouvu o vytvoření dobrovolného
svazku obcí (dále jen "svazek"). Hlavní město Praha může též vstupovat do svazků již
vytvořených.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Předmětem činnosti svazku mohou být zejména
úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany,
cestovního ruchu a péče o zvířata,
zabezpečování čistoty hlavního města Prahy, správy veřejné zeleně a veřejného
osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadné úpravy,
využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné
osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přeměn
topných systémů k vyloučení ekologicky nevhodných paliv v bytech a obytných
objektech nebo k zabezpečování energeticky úsporných opatření stavby,
provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
správa majetku hlavního města Prahy, zejména místních komunikací, lesů, domovního
a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných
hlavním městem Prahou,
správa datových fondů a poskytování informací o území.

(3) Přílohou smlouvy o vytvoření svazku jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno
a) název a sídlo členů svazku,
b) název a sídlo svazku a předmět jeho činnosti,
c) orgány svazku, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich
rozhodování,
d) majetek členů svazku, který vkládají do svazku,
e) zdroje příjmů svazku,
f) práva a povinnosti členů svazku,
g) způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku,
h) podmínky přistoupení ke svazku a vystoupení z něj včetně vypořádání majetkového
podílu,
i) obsah a rozsah kontroly svazku hlavním městem Prahou a obcemi, které svazek
vytvořily.
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(4) Občané hlavního města Prahy a obcí, které vytvořily svazek, jsou oprávněni
a) účastnit se zasedání orgánu svazku a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b) podávat orgánu svazku písemné návrhy.
(5) Svazek nabývá právní osobnosti zápisem do příslušného rejstříku
právnických osob. Do příslušného rejstříku právnických osob se zapisuje den vzniku
svazku, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo
svazku, identifikační číslo osoby svazku poskytnuté správcem základního registru
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět
činnosti svazku, orgány, kterými svazek jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob
vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek
zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; do sbírky listin, která je
součástí tohoto rejstříku, se ukládá smlouva o vytvoření svazku spolu se stanovami a
změny těchto dokumentů. Návrh na zápis svazku do příslušného rejstříku právnických
osob se tomu, kdo tento rejstřík vede, podává prostřednictvím krajského úřadu
příslušného podle sídla svazku obcí; nemá-li návrh vady, zašle jej krajský úřad
příslušný podle sídla svazku obcí tomu, kdo příslušný rejstřík právnických osob vede,
bez zbytečného odkladu; krajský úřad je přitom činný v přenesené působnosti. Je-li
sídlem svazku hlavní město Praha, podává se návrh na zápis svazku do příslušného
rejstříku právnických osob prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy.
(6) K návrhu na zápis do příslušného rejstříku právnických osob se přikládá
smlouva o vytvoření svazku spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je
také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná
obcemi, které jsou členy svazku.
§ 25
(1) Hlavní město Praha je návrhem smlouvy podle § 22 odst. 1 písm. a) a b) vázáno
ode dne jeho schválení zastupitelstvem hlavního města Prahy do dne stanoveného pro přijetí
návrhu smlouvy, pokud jiná obec, které je návrh smlouvy určen, jej neodmítne před
uplynutím lhůty pro přijetí návrhu.
(2) Smlouva podle § 22 odst. 1 písm. a) a b) je účinná dnem přijetí jejího návrhu
všemi účastníky, nestanoví-li smlouva jinak.
(3) O právní způsobilosti svazku obcí, jeho registraci, zrušení a zániku platí zvláštní
právní předpis. 9)
____________________________________
9)

§ 20i a 20j zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 27
(1) Hlavní město Praha a městské části mohou spolupracovat s obcemi jiných států.
Hlavní město Praha může být členem mezinárodních sdružení územních samosprávných
celků.
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(2) Svazky mohou uzavírat se svazky obcí jiných států smlouvy o vzájemné
spolupráci. Obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou předmětem činnosti
svazku obcí, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřel.
(3) Smlouva musí mít písemnou formu, musí být schválena zastupitelstvem hlavního
města Prahy nebo městské části, jinak je neplatná. Písemná smlouva musí obsahovat
a) názvy a sídla účastníků smlouvy,
b) předmět spolupráce a způsob jejího financování,
c) orgány mezinárodního sdružení a způsob jejich ustavování,
d) dobu, na kterou se smlouva uzavírá.
(4) Právnická osoba na základě smlouvy o spolupráci může vzniknout, jen stanoví-li
tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(5) Smlouvy podle odstavce 1 a 2 musí být v souladu se zahraniční politikou státu a
podléhají souhlasu ministerstva po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí.
Bez tohoto souhlasu nemůže smlouva nabýt účinnosti. Udělení souhlasu může být odepřeno
pouze pro rozpor se zákonem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána
a která byla vyhlášena.
Hlavní město Praha a městské části mohou spolupracovat s obcemi jiných států
a být členy mezinárodních sdružení územních samosprávných celků. Svazky mohou
spolupracovat s dobrovolnými svazky obcí jiných států; obsahem spolupráce mohou být
jen činnosti, které jsou předmětem činnosti svazku, který smlouvu o vzájemné
spolupráci uzavřel.
§ 28
Na spolupráci mezi hlavním městem Prahou a právnickými a fyzickými osobami v
občanskoprávních vztazích a na spolupráci mezi městskými částmi a právnickými a fyzickými
osobami v občansko-právních vztazích lze použít ustanovení občanského zákoníku o
zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení spolku29) a o smlouvě o
společnosti28).
§ 35
(1) Majetek hlavního města Prahy musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s
jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Hlavní město Praha je
povinno pečovat o svůj majetek a kontrolovat hospodaření s tímto majetkem. Hlavní město
provádí evidenci svého majetku10).
(2) Majetek hlavního města Prahy musí být chráněn před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem hlavní město Praha naloží způsoby a za
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy11), pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Hlavní město Praha nebo městská část jsou povinny při úplatném pozbytí
vlastnického práva k majetku hlavního města Prahy (dále jen „zpeněžení“), jde-li o
nemovité věci, využít veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku; to
neplatí,
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a) pokud se týká veřejné dražby, je-li zpeněžení veřejnou dražbou podle zvláštního
právního předpisu30) vyloučeno,
b) jde-li o pozemek, který má být převeden do vlastnictví vlastníka stavby, která se
na tomto pozemku nachází, nebo jde-li o pozemek, který svým umístěním a využitím
tvoří s touto stavbou neoddělitelný celek a který má být převeden do vlastnictví
vlastníka stavby,
c) jde-li o převod nemovité věci na základě zákonného předkupního práva nebo
předkupního práva vzniklého na základě nabídky vybrané ve veřejné soutěži
o nejvhodnější nabídku nebo o převod nemovité věci na základě smlouvy o budoucí
kupní smlouvě, vznikla-li smlouva o budoucí kupní smlouvě na základě nabídky
vybrané ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku,
d) jde-li o převod bytu vymezeného jako jednotka podle zvláštního právního
předpisu31) nebo stavby určené k bydlení do vlastnictví nájemce, případně do vlastnictví
bytového družstva, jehož členem je dosavadní nájemce bytu,
e) jestliže obvyklá cena32) nemovité věci nepřesahuje 200 000 Kč, nebo
f) pokud zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části rozhodlo o jiném
způsobu zpeněžení nemovité věci; důvod pro jiný způsob zpeněžení nemovité věci musí
být uveden v usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části, jímž bylo
o jiném způsobu zpeněžení nemovité věci rozhodnuto.
(3) (4) Hlavní město Praha a městské části jsou povinny chránit majetek hlavního
města Prahy před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo
na vydání bezdůvodného obohacení. Zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské
části může v jednotlivém případě rozhodnout, že hlavní město Praha nebo městská část
právo na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení nebo na regresní úhradu
neuplatní z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména tehdy, pokud by předpokládané
náklady na jeho uplatnění byly vyšší nebo srovnatelné s výší škody, bezdůvodného
obohacení nebo regresní úhrady; důvody hodné zvláštního zřetele musí být uvedeny
v usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části, jímž bylo o
neuplatnění práva na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení nebo na
regresní úhradu rozhodnuto. Prominout dluh lze rovněž pouze z důvodů hodných
zvláštního zřetele, zejména tehdy, pokud by předpokládané náklady na uplatnění
pohledávky byly vyšší nebo srovnatelné s její výší; důvody hodné zvláštního zřetele musí
být uvedeny v usnesení orgánu hlavního města Prahy nebo městské části, jímž bylo o
prominutí dluhu rozhodnuto.
(4) (5) Hlavní město Praha a městské části jsou povinny trvale sledovat, zda dlužníci
včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z
těchto závazků vyplývajících.
(5) (6) Doklady o poskytnutí finančních prostředků státem na pořízení majetku
uvedeného v § 37 odst. 1 jsou hlavní město Praha a městské části povinny uchovat po celou
dobu, po kterou je tento majetek ve vlastnictví hlavního město Prahy.
(6) (7) Hlavní město Praha a městské části nesmí ručit za závazky fyzických a
právnických osob vyjma
a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo Národního
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fondu,
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
do nemovitosti vlastněné hlavním městem Prahou,
c) těch, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha, městská část nebo stát,
d) těch, v nichž míra účasti jí samé, nebo spolu s jinou obcí (obcemi), krajem (kraji) nebo
státem přesahuje 50 %,
e) bytových družstev,
f) honebních společenstev.
(7) (8) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku
neplatné. Právní jednání učiněná v rozporu s ustanovením odstavce 2 nebo 7 jsou
neplatná.
(8) (9) Stát neručí za hospodaření a závazky hlavního města Prahy, pokud tento
závazek nepřevezme stát smluvně.
_________________________
30)

§ 5 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 315/2006 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
32)
§ 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb.
31)

§ 36
(1) Záměry hlavního města Prahy nebo městských částí prodat, směnit nebo darovat
nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku hlavní město Praha nebo
městská část zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před schválením v orgánech hlavního města
Prahy nebo v orgánech městských částí vyvěšením na úřední desce11a) Magistrátu hlavního
města Prahy nebo na úřední desce úřadu městské části, aby se k nim mohli zájemci vyjádřit a
předložit své nabídky. Záměr může hlavní město Praha nebo městská část zveřejnit způsobem
v místě obvyklým. Pokud hlavní město Praha nebo městská část záměr nezveřejní, je právní
úkon od počátku neplatný.
(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí
být zdůvodněna.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů anebo pronájem nebo
výpůjčku jiného majetku hlavního města Prahy na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o
pronájem nebo výpůjčku právnické osobě, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha nebo
městská část.
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(1) Záměr hlavního města Prahy nebo městské části prodat, směnit nebo darovat
nemovitou věc, pronajmout ji nebo poskytnout jako výpůjčku hlavní město Praha nebo
městská část zveřejní po dobu nejméně 30 dnů předcházejících rozhodnutí o
zamýšleném právním jednání v příslušném orgánu hlavního města Prahy nebo městské
části vyvěšením na úřední desce11a) Magistrátu hlavního města Prahy nebo na úřední
desce úřadu městské části a na portálu veřejné správy33), aby se k němu mohli zájemci
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může hlavní město Praha nebo městská část též
zveřejnit způsobem v místě obvyklým. V záměru se uvedou označení zamýšleného
právního jednání, označení nemovitosti údaji podle katastrálního zákona34) platnými ke
dni zveřejnění záměru, základní hlediska pro výběr nabídky a způsob jejího výběru.
Hlavní město Praha nebo městská část jsou povinny každému umožnit nahlédnutí do
obdržených nabídek po rozhodnutí příslušného orgánu hlavního města Prahy nebo
městské části o právním jednání.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o
a) převod bytu vymezeného jako jednotka podle zvláštního právního předpisu 31)
nebo stavby určené k bydlení do vlastnictví dosavadního nájemce nebo nájemců,
případně do vlastnictví bytového družstva, jehož členy jsou dosavadní nájemci,
b) pronájem bytů fyzickým osobám za účelem bydlení nebo o pronájem hrobových
míst,
c) pronájem nebo výpůjčku na dobu kratší než 60 dnů,
d) výpůjčku právnické osobě zřízené hlavním městem Prahou nebo městskou částí,
e) pronájem silničního nebo silničního pomocného pozemku v souvislosti se
zvláštním užíváním silnic podle zákona upravujícího pozemní komunikace35),
f) převod pozemku do vlastnictví vlastníka stavby, která se na převáděném
pozemku nachází, nebo o převod stavby do vlastnictví vlastníka pozemku, na kterém se
stavba nachází,
g) převod pozemku, ke kterému se vztahuje právo stavby, osobě, která má toto
právo stavby, nebo o převod práva stavby vlastníkovi pozemku, ke kterému se toto
právo stavby vztahuje, nebo
h) bezúplatný převod státu nebo jinému územnímu samosprávnému celku.
(3) Pokud hlavní město Praha nebo městská část uzavře smlouvu bez zveřejnění
záměru podle odstavce 1 věty první nebo v rozporu se zveřejněnými hledisky pro výběr
nabídky nebo se zveřejněným způsobem výběru nabídky, je toto právní jednání
neplatné.
(4) Nevyhovuje-li záměr hlavního města Prahy nebo městské části předpisu
Evropské unie týkajícímu se prodeje pozemků a staveb orgány veřejné moci 36), oznámí
hlavní město Praha nebo městská část záměr Evropské komisi. Podmínkou uzavření
smlouvy je souhlas Evropské komise s prodejem podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie v oblasti veřejné podpory37).
(5) Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně při záměru hlavního města Prahy nebo
městské části změnit smlouvu, na niž se vztahovala povinnost zveřejnit záměr podle
odstavce 1, nebo při záměru hlavního města Prahy nebo městské části sjednat smlouvu o
budoucí smlouvě spočívající v prodeji, směně, darování, pronájmu nebo výpůjčce
nemovité věci hlavního města Prahy nebo městské části.
________________________________
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33)

§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.
34)
§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona
č. 89/1996 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 8/2009 Sb.
35)
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č.
256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb. a zákona č. 152/2011
Sb.
36)
Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C
209/03).
37)
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku
93 Smlouvy o ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č.
659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis.

§ 36a
(1) Při úplatném převodu nebo pronájmu věci patřící hlavnímu městu Praze musí
být cena nebo nájemné sjednány alespoň ve výši v daném místě a čase obvyklé; to
neplatí, jsou-li pro sjednání nižší ceny nebo nájemného dány důvody hodné zvláštního
zřetele. Tyto důvody musí být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady hlavního
města Prahy nebo městské části, a rozhodl-li o převodu nebo pronájmu primátor
hlavního města Prahy, starosta městské části, Magistrát hlavního města Prahy nebo
úřad městské části, musí být uvedeny v listině o daném právním jednání.
(2) Při úplatném nabytí věci hlavním městem Prahou nebo městskou částí nebo
při nájmu věci hlavním městem Praha nebo městskou částí nesmí být cena nebo
nájemné sjednány vyšší, než je cena a nájemné v daném místě a čase obvyklé; to neplatí,
jsou-li pro sjednání vyšší ceny nebo nájemného dány důvody hodné zvláštního zřetele.
Tyto důvody musí být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady hlavního města
Prahy nebo městské části, a rozhodl-li o nabytí nebo nájmu primátor hlavního města
Prahy, starosta městské části, Magistrát hlavního města Prahy nebo úřad městské části,
musí být uvedeny v listině o daném právním jednání.
(3) Při zpeněžení věcí patřících hlavnímu městu Praze ve veřejné dražbě nesmí
být nejnižší podání stanoveno nižší, než je obvyklá cena zpeněžované věci; to neplatí,
jsou-li pro stanovení nižší výše nejnižšího podání dány důvody hodné zvláštního zřetele.
Tyto důvody musí být uvedeny v usnesení zastupitelstva nebo rady hlavního města
Prahy nebo městské části, a rozhodl-li o zpeněžení majetku ve veřejné dražbě primátor
hlavního města Prahy, starosta městské části, Magistrát hlavního města Prahy nebo
úřad městské části, musí být uvedeny ve smlouvě o provedení dražby, pokud podle
zákona o veřejných dražbách má být taková smlouva uzavřena.
(4) Pokud je sjednána cena nebo nájemné v rozporu s odstavcem 1 nebo 2, je
právní jednání neplatné.
§ 36b
(1) Hlavní město Praha a městská část jsou povinny zveřejnit smlouvu,
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a) kterou je nakládáno s nemovitou věcí hlavního města Prahy, nebo
b) jestliže celková výše jejího plnění ze strany hlavního města Prahy nebo městské části
je nebo lze očekávat, že bude vyšší než 200 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě
hlavního města Prahy nebo 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě městské
části, jedná-li se o jinou smlouvu podle předpisů soukromého práva
(dále jen „povinně zveřejňovaná smlouva“).
(2) Povinně zveřejňovaná smlouva musí být zveřejněna na portálu veřejné správy
do 15 dnů ode dne jejího uzavření. Po uplynutí lhůty podle věty první zveřejní povinně
zveřejňovanou smlouvu na portálu veřejné správy ministerstvo na žádost kterékoli
smluvní strany do 10 dnů ode dne doručení žádosti. Povinně zveřejňovaná smlouva musí
být zveřejněna nejméně po dobu pěti let ode dne vkladu do katastru nemovitostí nebo
ode dne zániku závazků z této smlouvy.
(3) Povinně zveřejňovaná smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
zveřejnění, nebyl-li v ní stanoven den účinnosti pozdější. Jestliže do 3 měsíců od jejího
uzavření nebo od udělení souhlasu příslušným orgánem s jejím uzavřením, pokud je její
platnost podmíněna udělením takového souhlasu, nedojde k jejímu zveřejnění podle
odstavce 1, pozbývá smlouva uplynutím této doby platnosti.
(4) Povinnost uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na smlouvy uzavírané podle
pracovněprávních předpisů, na smlouvy o pronájmu bytů fyzickým osobám za účelem
bydlení a na smlouvy o pronájmu hrobových míst.
(5) Obsahuje-li povinně zveřejňovaná smlouva informace, které jsou podle
zvláštního právního předpisu38) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva po
vyloučení chráněných informací spolu s informací o důvodu tohoto vyloučení.
(6) Listinné vyhotovení povinně zveřejňované smlouvy se opatří doložkou
osvědčující, že povinnost stanovená v odstavci 1 byla splněna. V doložce se uvede datum
zveřejnění smlouvy a úplná adresa internetové stránky, na níž byla smlouva zveřejněna,
datum vyhotovení doložky a jméno a příjmení osoby, která doložku vyhotovila. Jestliže
listinné vyhotovení povinně zveřejňované smlouvy tuto doložku obsahuje, má se za to, že
povinnost stanovená v odstavci 1 byla splněna.
_____________________________
38)

Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, §
27 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
zákona č. 430/2010 Sb.

§ 37
(1) Stát má právo při bezúplatném převodu či přechodu movitých věcí, práv a
nemovitostí na hlavní město Prahu a při finanční spoluúčasti na pořízení takového majetku
hlavním městem Prahou vyhradit si stanovení podmínek pro další hospodaření a nakládání s
tímto majetkem.
(2) Za porušení povinnosti uložené hlavnímu městu Praze podle odstavce 1 může
Ministerstvo financí hlavnímu městu Praze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč v řízení
podle zvláštního právního předpisu. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.
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(3) Učiní-li hlavní město Praha úkon právní jednání s majetkem uvedeným v
odstavci 1 v rozporu se stanovenými podmínkami a majetek nelze vrátit původnímu účelu, je
hlavní město Praha povinno odvést do státního rozpočtu peněžní částku odpovídající obvyklé
ceně dotčeného majetku.
§ 43
Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu hlavního města Prahy nebo městské části
předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující tento
právní úkon doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny; doložku
podepisují 2 členové zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části, které tím
příslušné zastupitelstvo pověřilo.
§ 43
(1)
Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání hlavního města Prahy
nebo městské části předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se
listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou
splněny. Je-li listina touto doložkou hlavním městem Prahou nebo městskou částí
opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu
byla splněna.
(2)
K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v § 35 odst. 8, § 36
odst. 3, § 36a odst. 4 a § 72 odst. 2 přihlédne soud i bez návrhu.

§ 51
(1) Členové zastupitelstva hlavního města Prahy jsou povinni vykonávat svůj mandát
osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.
(2) Výkon funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy se považuje za výkon
veřejné funkce. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy nesmí být pro výkon své funkce
krácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.
(3) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má při výkonu své funkce právo
a) předkládat zastupitelstvu hlavního města Prahy návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu hlavního města Prahy a její jednotlivé
členy, na předsedy výborů zastupitelstva hlavního města Prahy, na statutární orgány
právnických osob, jejichž zakladatelem je hlavní město Praha, a na vedoucí
příspěvkových organizací a organizačních složek, které hlavní město Praha založilo
nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
c) požadovat od zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního
města Prahy, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které hlavní město Praha
založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce,
nestanoví-li zákon jinak.
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(3) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má právo předkládat zastupitelstvu
hlavního města Prahy, radě hlavního města Prahy, výborům zastupitelstva hlavního
města Prahy a komisím rady hlavního města Prahy návrhy na projednání.
(4) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má právo obracet se s připomínkami
a podněty ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, na primátora hlavního
města Prahy a náměstka primátora, na Magistrát hlavního města Prahy, na právnické
osoby, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je hlavní město Praha nebo které hlavní
město Praha samo nebo spolu s dalšími obcemi nebo kraji ovládá samo nebo
prostřednictvím jiných právnických osob podle zvláštního právního předpisu39), a na
organizační složky hlavního města Prahy.
(5) K připomínce nebo podnětu musí být do 15 dnů ode dne jejich doručení
poskytnuto vyjádření; tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvíce však o 15
dní; o prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva hlavního města Prahy předem
informován. Jestliže člen zastupitelstva hlavního města Prahy vyjádření v uvedené lhůtě
neobdrží nebo považuje-li je za nedostatečné, může do 30 dnů od uplynutí lhůty pro
obdržení vyjádření písemně požádat zastupitelstvo hlavního města Prahy, popřípadě
radu hlavního města Prahy, jde-li o informace od právnických osob, jejichž
zakladatelem, společníkem nebo zřizovatelem je hlavní město Praha, o prověření
způsobu vyřízení vznesené připomínky nebo podnětu. Zastupitelstvo hlavního města
Prahy nebo rada hlavního města Prahy na svém nejbližším zasedání nebo schůzi přijme
odpovídající opatření.
(6) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má právo požadovat informace, které
souvisejí s výkonem jeho funkce, od hlavního města Prahy, od právnických osob, jejichž
zakladatelem nebo zřizovatelem je hlavní město Praha nebo které hlavní město Praha
samo nebo spolu s dalšími obcemi nebo kraji ovládá samo nebo prostřednictvím jiných
právnických osob podle zvláštního právního předpisu39), a od organizačních složek
hlavního města Prahy. Informace musí být členovi zastupitelstva hlavního města Prahy
poskytnuta bezodkladně, a není-li to možné, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne,
kdy o její poskytnutí požádal, a to včetně nahlédnutí do dokumentů, v nichž jsou tyto
informace zaznamenány, nebo poskytnutí kopií těchto dokumentů, pokud o to člen
zastupitelstva hlavního města Prahy požádal; v případě požadavku na poskytnutí
informace vztahující se ke zveřejněnému návrhu programu připravovaného zasedání
zastupitelstva hlavního města Prahy podle § 60 odst. 3 musí být informace poskytnuta
do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
(7) Požaduje-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy větší množství informací
v jedné žádosti nebo ve více podaných a dosud nevyřízených žádostech, lze lhůtu pro
poskytnutí informace prodloužit, nejvíce však o 15 dní, s výjimkou informací
vztahujících se ke zveřejněnému návrhu programu připravovaného zasedání
zastupitelstva hlavního města Prahy; o prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva
hlavního města Prahy předem informován. Za poskytnutí mimořádně rozsáhlého
množství kopií může hlavní město Praha požadovat od člena zastupitelstva hlavního
města Prahy náhradu ve výši nepřesahující materiálové náklady na jejich zhotovení;
poskytnutí kopií je v takovém případě podmíněno zaplacením požadované náhrady.
(4) (8) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy je povinen se zúčastňovat zasedání
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zastupitelstva hlavního města Prahy, popřípadě zasedání jiných orgánů hlavního města Prahy,
je-li jejich členem, a plnit úkoly, které pro něho z výkonu funkce v těchto orgánech vyplývají,
a úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů hlavního města Prahy a jednat a
vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
(5) (9) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že
by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné
působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat výhodu
nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu,
kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před
zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který má danou záležitost projednávat.
________________________________________
39)

§ 74 až 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích).

§ 51a
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydá etický kodex člena zastupitelstva
hlavního města Prahy.
§ 55
(1) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy, jimž v době konání voleb
do zastupitelstva hlavního města Prahy příslušela měsíční odměna, náleží tato odměna ještě
po dobu 3 měsíců od konání voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy, pokud jim
nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu.
(2) Pokud dosavadní primátor hlavního města Prahy nebo náměstek primátora
hlavního města Prahy po volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy plní úkoly podle §
75, přísluší mu měsíční odměna v dosavadní výši, a to až do zvolení nového primátora
hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy. Měsíční odměna
v dosavadní výši náleží i členům dosavadní rady hlavního města Prahy, kteří vykonávají
pravomoci podle § 69a.
(3) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy, jejichž funkční období
skončilo před konáním všeobecných voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy a jimž v
době skončení jejich funkčního období příslušela měsíční odměna, může být tato odměna
poskytnuta ještě po dobu 3 měsíců po skončení jejich funkčního období.

§ 59
(2) Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno
a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
b) předkládat návrhy na zrušení jiných právních předpisů Ústavnímu soudu, jsou-li v rozporu
se zákonem,
c) vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy,
d) schvalovat po projednání s městskými částmi a uskutečňovat program rozvoje hlavního
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města Prahy podle zvláštních právních předpisů; zastupitelstvem hlavního města Prahy musí
být vždy projednány připomínky městských částí k návrhu programu rozvoje hlavního města
Prahy, které se dotýkají jejich území,
e) schvalovat po projednání s městskými částmi rozpočtový výhled hlavního města Prahy,
rozpočet hlavního města Prahy, závěrečný účet hlavního města Prahy a účetní závěrku
hlavního města Prahy sestavenou k rozvahovému dni,
f) vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do samostatné působnosti hlavního
města Prahy,
g) volit primátora hlavního města Prahy a náměstky primátora hlavního města Prahy, jakož i
další členy rady hlavního města Prahy (radní) a odvolávat je z funkce,
h) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva hlavního města Prahy,
i) rozhodovat o účasti v mezinárodním sdružení s územními samosprávnými celky jiných
států a o spolupráci s jinými kraji a obcemi, zakládat, zřizovat, kontrolovat a rušit právnické
osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich
zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a
zřizovací listiny a rozhodovat o účasti hlavního města Prahy v již založených nebo zřízených
právnických osobách,
j) schvalovat po projednání s městskými částmi program rozvoje územního obvodu hlavního
města Prahy včetně stanovení rozsahu dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy,
k) schvalovat po projednání s městskými částmi koncepci rozvoje informačních systémů pro
potřeby hlavního města Prahy a městských částí,
l) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy hlavního města Prahy,
m) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na celém území hlavního města Prahy,
n) navrhovat změny katastrálních území uvnitř hlavního města Prahy,
o) zřizovat a rušit výbory zastupitelstva hlavního města Prahy a volit jejich členy,
p) zřizovat a rušit městskou policii hlavního města Prahy,
q) rozhodovat o spolupráci hlavního města Prahy s jinými územními samosprávnými celky a
o formách této spolupráce,
r) rozhodovat o zrušení usnesení rady hlavního města Prahy, jehož výkon primátor pozastavil
podle § 73,
s) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny hlavního města Prahy,
t) delegovat zástupce hlavního města Prahy, s výjimkou § 68 odst. 2 písm. h), na valnou
hromadu obchodních společností, v nichž má hlavní město Praha majetkovou účast,
u) další záležitosti, které zastupitelstvu hlavního města Prahy svěří zákon.
(3) Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno rozhodování o těchto
majetkoprávních úkonech právních jednáních:
a) o vydání komunálních dluhopisů,
b) o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob s výjimkou
právnických osob založených nebo zřízených hlavním městem Prahou o hodnotě vyšší
než 5 000 000 Kč,
c) o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky zápůjčky a uzavření smlouvy o sdružení
společnosti26), jde-li o závazek větší než 10 000 000 Kč,
d) o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku a
přistoupení k závazku, jde-li o závazek větší než 5 000 000 Kč,
e) o přijetí a poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jde-li o závazek vyšší
než 50 000 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak,
f) o poskytování dotací a půjček zápůjček městským částem z rozpočtu hlavního města
Prahy, s výjimkou dotací poskytovaných ze státního rozpočtu nebo rozpočtu státního
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fondu,
g) o poskytování dotací nad 200 000 Kč občanským sdružením, humanitárním
organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
g) o pronájmu a výpůjčce nemovitých věcí na celkovou dobu delší 4 let, s výjimkou
pronájmu bytů fyzickým osobám za účelem bydlení, hrobových míst a pronájmu a
výpůjčky nemovité věci právnické osobě zřízené hlavním městem Prahou,
h) o bezúplatném postoupení pohledávek vyšších než 10 000 000 Kč,
i) o zastavení nemovitých věcí,
j) o nabytí a převodu nemovitých věcí,
k) o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací a obecně
prospěšných společností a svazků obcí v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč,
l) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a
fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a
ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce
vyšší než 2 000 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování
jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a
opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
m) o vzdání se práva a uznání dluhu nebo prominutí pohledávky dluhu vyšší než 5 000
000 Kč,
n) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč,
o) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
p) o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 2 000 000 Kč v jednotlivých
případech.,
q) o nabytí a zpeněžení nemovitých věcí v dražbě, pokud tuto pravomoc nesvěří zcela
nebo zčásti radě hlavního města Prahy.
(4) Zastupitelstvo hlavního města Prahy si může vyhradit další pravomoci v samostatné
působnosti hlavního města Prahy mimo pravomoci vyhrazené radě hlavního města Prahy dle
§ 68 odst. 2.
§ 62
K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva hlavního města Prahy, nestanoví-li zákon zvláštní právní předpis
jinak.19a)
______________________
19a)

Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

§ 65
O průběhu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy se pořizuje zápis, který musí
obsahovat počet přítomných členů zastupitelstva hlavního města Prahy, schválený pořad
jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
Zápis podepisuje primátor hlavního města Prahy nebo náměstek primátora hlavního města
Prahy a určení ověřovatelé. Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání, musí
být uložen na Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva
hlavního města Prahy proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva hlavního města
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Prahy.
§ 65
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy se pořizuje zápis,
který musí obsahovat počet přítomných členů zastupitelstva hlavního města Prahy,
schválený pořad jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, průběh a výsledek
hlasování a přijatá usnesení; přílohou zápisu je informace § 60 odst.3. V zápise se dále
uvede, jak jednotliví členové zastupitelstva hlavního města Prahy hlasovali o navržených
usneseních, ledaže zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo o tajném hlasování v
případě volby, jmenování nebo odvolání, nebo v případě rozhodování o zániku mandátu
člena zastupitelstva hlavního města Prahy podle zákona upravujícího volby do
zastupitelstev obcí. Zápis podepisuje primátor hlavního města Prahy nebo náměstek
primátora hlavního města Prahy a určení ověřovatelé.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání, musí být uložen
na Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva
hlavního města Prahy proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva hlavního
města Prahy.
(3) Magistrát hlavního města Prahy zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva
hlavního města Prahy způsobem umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů ode dne
skončení zasedání; obsahuje-li zápis informace, které jsou podle tohoto zákona nebo
zvláštního právního předpisu38) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se zápis po vyloučení
těchto informací. Zápis musí být zveřejněn nejméně po dobu 5 let.
§ 66a
(1) Každý, kdo pořizuje zvukový nebo obrazový záznam jednání
zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „záznam“), je povinen na začátku
jednání zastupitelstva hlavního města Prahy nebo před začátkem pořizování
záznamu informovat přítomné osoby o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel
bude záznam pořizován, kdo, jakým způsobem a po jak dlouhou dobu bude
záznam užívat a komu může být záznam zpřístupněn. Pořizuje-li záznam osoba
odlišná od hlavního města Prahy, umožní zastupitelstvo hlavního města Prahy
této osobě splnění povinnosti podle věty první; podrobnosti stanoví jednací řád
zastupitelstva hlavního města Prahy. Údaje podle věty první se uvedou v zápise
z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy.
(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 neplatí, pokud záznam pořizuje
fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.
(3) Zveřejnění záznamu není porušením zákonem stanovené ochrany
zaznamenaných osob nebo údajů. Citlivé údaje mohou být v záznamu zveřejněny
jen s výslovným souhlasem subjektu těchto údajů, uděleným podle zvláštního
právního předpisu40). Se zveřejněním záznamu musejí být zveřejněny údaje podle
odstavce 1 věty první; to neplatí, pokud je záznam zveřejněn při televizním nebo
rozhlasovém vysílání provozovaném podle zvláštního právního předpisu41).
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(4) Splněním povinností podle odstavce 1 věty první a odstavce 3 věty třetí
je splněna povinnost informovat subjekt osobních údajů o zpracovávání osobních
údajů podle zvláštního právního předpisu42).
(5) Pořizování a zveřejnění záznamu nepodléhá oznamovací povinnosti
Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu 43).
-----------------------------------------40)
§ 4 písm. b) a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/2007
Sb.
41)
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
42)
§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb.
43)
§ 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

§ 68
(2) Radě hlavního města Prahy je vyhrazeno přísluší
a) zabezpečovat hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu a
kontrolovat hospodaření podle něj,
b) provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem hlavního města
Prahy,
c) ukládat Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti
hlavního města Prahy a kontrolovat jejich plnění,
d) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva
hlavního města Prahy, komisemi rady hlavního města Prahy nebo městskými částmi,
e) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
f) na návrh ředitele Magistrátu hlavního města Prahy zřizovat a rušit odbory Magistrátu
hlavního města Prahy a vydávat organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy,
g) plnit vůči právnickým osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem
hlavního města Prahy úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních
předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu hlavního města Prahy, a schvalovat účetní
závěrku příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou, sestavenou k
rozvahovému dni,
h) plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha jediným akcionářem nebo
jediným společníkem,
i) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady hlavního města Prahy, jmenovat a
odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
j) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá Magistrátem hlavního města Prahy
a komisemi rady hlavního města Prahy v samostatné působnosti, a dále rozhodovat
k) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
l) rozhodovat o poskytování dotací nepřesahujících 200 000 Kč v jednotlivých případech
občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým
osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany životního prostředí,
m) l) rozhodovat o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob s
výjimkou právnických osob založených nebo zřízených hlavním městem Prahou o
hodnotě nižší než 5 000 000 Kč,

- 60 -

n) m) rozhodovat o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky zápůjčky a uzavření
smlouvy o sdružení společnosti28), nejde-li o závazek vyšší než 10 000 000 Kč,
o) n) rozhodovat o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí
ručitelského závazku a přistoupení k závazku, nejde-li o závazek vyšší než 5 000 000
Kč,
p) o) rozhodovat o bezúplatném postoupení pohledávek v hodnotě nepřevyšující 10
000 000 Kč,
q) p) rozhodovat o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností,
nadací, obecně prospěšných společností a svazků obcí v hodnotě nepřevyšující 5 000
000 Kč,
r) q) rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky dluhu nepřevyšující 5 000
000 Kč,
s) r) rozhodovat o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující5 000
000 Kč,
t) s) rozhodovat o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
u) t) rozhodovat o stanovení počtu zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do
Magistrátu hlavního města Prahy, do zařízení hlavního města Prahy bez právní
subjektivity, do organizačních složek a do městské policie a o objemu prostředků na
platy těchto zaměstnanců,
v) u) rozhodovat o jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu hlavního města
Prahy na návrh ředitele Magistrátu hlavního města Prahy; jmenování nebo odvolání
ředitelů odborů bez návrhu ředitele Magistrátu hlavního města Prahy je neplatné.,
v) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, nejde-li o
pravomoc vyhrazenou zastupitelstvu hlavního města Prahy podle § 59 odst. 3
písm. g); tuto pravomoc může zcela nebo zčásti svěřit příspěvkové organizaci
hlavního města Prahy.
(3) Rada hlavního města Prahy rozhoduje v záležitostech samostatné působnosti
hlavního města Prahy, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu hlavního města Prahy
nebo pokud si je zastupitelstvo hlavního města Prahy nevyhradí. Rozhodování
v záležitostech podle věty první může rada hlavního města Prahy svěřit primátorovi
hlavního města Prahy nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
§ 70
(1) Rada hlavního města Prahy se schází ke svým schůzím podle potřeby. Schůze rady
hlavního města Prahy svolává primátor hlavního města Prahy. Schůze rady jsou neveřejné.
Rada hlavního města Prahy může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího člena
zastupitelstva hlavního města Prahy nebo jiné osoby.
(2) K platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí rady hlavního města Prahy je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů, nestanoví-li zákon jinak.
(3) Rada hlavního města Prahy pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje primátor
hlavního města Prahy spolu s náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo jiným radním.
V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady hlavního města Prahy, pořad schůze rady
hlavního města Prahy, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. V zápise se dále
uvede, jak jednotliví členové rady hlavního města Prahy hlasovali o navržených
usneseních, ledaže rada hlavního města Prahy rozhodla o tajném hlasování v případě
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volby, jmenování nebo odvolání. Zápis ze schůze rady hlavního města Prahy musí být
pořízen do 7 dnů od jejího konání. Část zápisu, která se týká nabytí majetku v dražbě,
včetně usnesení, jímž rada hlavního města Prahy rozhodla o nabytí majetku v dražbě, je
možné zpřístupnit podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu 44) až po
nabytí majetku v dražbě nebo po jiném způsobu ukončení dražby. O námitkách člena
rady hlavního města Prahy proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady hlavního města Prahy.
Zápis ze schůze rady hlavního města Prahy musí být uložen u Magistrátu hlavního města
Prahy k nahlédnutí.
(4) Magistrát hlavního města Prahy zveřejní usnesení přijatá na schůzi rady
hlavního města Prahy, včetně údaje o tom, jak jednotliví členové rady hlavního města
Prahy hlasovali o navržených usneseních, a údaje o výsledku hlasování podle odstavce 3,
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů ode dne skončení schůze rady
hlavního města Prahy; usnesení, jímž rada hlavního města Prahy rozhodla o nabytí
majetku v dražbě, se zveřejní do 10 dnů ode dne nabytí majetku v dražbě nebo jiného
způsobu ukončení dražby. Obsahuje-li usnesení informace, které jsou podle tohoto
zákona nebo zvláštního právního předpisu38) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se
usnesení po vyloučení těchto informací. Usnesení musí být zveřejněna nejméně po dobu
5 let.
(4) (5) Rada hlavního města Prahy podává pololetně na zasedání zastupitelstva
hlavního města Prahy zprávu o své činnosti.
___________________________
44)

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

§ 72
(1) Primátor hlavního města Prahy je z výkonu své funkce odpovědný zastupitelstvu
hlavního města Prahy.
(2) Primátor hlavního města Prahy zastupuje hlavní město Prahu navenek. Úkony,
které Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva hlavního města Prahy nebo
rady hlavního města Prahy, může primátor provést jen po jejich předchozím schválení, jinak
jsou tyto právní úkony neplatné od samého počátku tato právní jednání neplatná.
(3) Primátor hlavního města Prahy
a) spolu s náměstkem primátora hlavního města Prahy podepisuje právní předpisy
hlavního města Prahy,
b) po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele Magistrátu
hlavního města Prahy; jmenování nebo odvolání ředitele Magistrátu hlavního města
Prahy bez předchozího souhlasu ministra vnitra je neplatné,
c) ukládá úkoly řediteli Magistrátu hlavního města Prahy,
d) stanoví podle zvláštních právních předpisů plat řediteli Magistrátu hlavního města
Prahy,
e) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy,
f) zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a
civilní ochrany na území hlavního města Prahy,
g) vykonává funkci hejtmana kraje, pokud zákon nestanoví jinak,
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h) vykonává další úkoly v samostatné působnosti hlavního města Prahy, pokud jsou mu
uloženy zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo pokud tak stanoví zákon.,
i) plní další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.
§ 78
(2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu
alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje zastupitelstvo hlavního
města Prahy výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci
národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního právního předpisu;20)
vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů
výboru.
(2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání
lidu alespoň 5 % občanů hlavního města Prahy hlásících se k národnosti jiné než české,
zřizuje zastupitelstvo hlavního města Prahy výbor pro národnostní menšiny, pokud o to
písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny20). Nejméně polovinu
členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto podmínku nelze
splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
__________________________
20)

§ 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.
§ 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 89
(2) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto majetkoprávních
úkonech právních jednáních, pokud jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny:
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky zápůjčky nebo dotace, o
převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o
sdružení společnosti28) orgány městské části,
b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností
a svazků,
c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických
osob založených nebo zřízených městskou částí,
d) o nabytí a převodu nemovitých věcí,
e) o nabytí a zpeněžení nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor, v dražbě,
pokud tuto pravomoc nesvěří zcela nebo zčásti radě městské části,
f) o pronájmu a výpůjčce nemovitých věcí na celkovou dobu delší než 4 let,
s výjimkou pronájmu bytů fyzickým osobám za účelem bydlení, hrobových míst a
pronájmu nebo výpůjčky nemovité věci právnické osobě zřízené městskou částí,
e) g) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a
fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a
ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce
vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových
sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat
fyzickým a právnickým osobám,
f) h) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
g) i) o vzdání se práva, uznání dluhu, prominutí pohledávky prominutí dluhu a úplatném
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postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč,
h) j) o zastavení nemovitých věcí,
i) k) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,
j) l) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
k) m) o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než 50
000 Kč.
(5) O přijetí dotace nebo návratné finanční výpomoci je zastupitelstvu městské
části vyhrazeno rozhodovat, pokud je to městské části zákonem nebo Statutem svěřeno,
jen jde-li o městskou část, v níž se rada městské části nevolí.
§ 90
K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva hlavního města Prahy, nestanoví-li zákon zvláštní právní předpis
jinak.19a)
_______________________
19a)

Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

§ 94
(2) Radě městské části je vyhrazeno přísluší
a) zabezpečovat hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu,
b) na návrh tajemníka úřadu městské části zřizovat a rušit odbory úřadu městské části a
schvalovat organizační řád úřadu městské části,
c) na návrh tajemníka úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu městské části a
stanovit jejich plat podle zvláštních právních předpisů; jmenování nebo odvolání vedoucího
odboru bez návrhu tajemníka úřadu je neplatné,
d) stanovit celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části a do
zařízení městské části bez právní subjektivity,
e) prohlašovat náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát,
f) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva městské
části, komisemi rady městské části,
g) plnit vůči právnickým osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem
městské části úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, nejsou-li
vyhrazeny zastupitelstvu městské části,
h) provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části.
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(3) Rada městské části rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti
městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je
zastupitelstvo městské části nevyhradí. Rozhodování v záležitostech podle věty první může
rada městské části svěřit starostovi nebo úřadu městské části.
§ 95
(1) Počet členů rady městské části činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů, přičemž nesmí
přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva městské části. Rada městské části se nevolí
v městských částech, kde zastupitelstvo městské části má méně než 15 členů.
(2) V městských částech, kde se rada městské části nevolí, plní její funkci starosta, s
výjimkou pravomocí uvedených v § 94 odst. 2 písm. b), d) a e); tyto úkoly plní zastupitelstvo
městské části. Zastupitelstvo městské části si v takovém případě může vyhradit i další
pravomoci rady městské části, které vykonává starosta.
§ 118
(1) Ministerstvo ve vztahu k hlavnímu městu Praze v oblasti přenesené působnosti
hlavního města Prahy
a) koordinuje vydávání směrnic a instrukcí ministerstev a jiných ústředních správních
úřadů, jež se dotýkají přenesené působnosti hlavního města Prahy,
b) ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady organizuje provádění kontrol
na vybraných úsecích přenesené působnosti hlavního města Prahy, vyhodnocuje jejich
výsledky a předkládá vládě návrhy na potřebná opatření,
c) organizuje porady s ředitelem Magistrátu.
(2) Při výkonu přenesené působnosti hlavního města Prahy je hlavní město Praha
podřízeno příslušnému ministerstvu.
(3) Příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží oblasti přenesené působnosti
hlavního města Prahy,
a) řídí v rámci zákonů výkon přenesené působnosti hlavního města Prahy vydáváním
právních předpisů a v jejich mezích vydáváním směrnic a instrukcí,
b) přezkoumávají rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy vydaná ve správním řízení.
(4) Na přezkoumávání rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy vydaných ve
správním řízení se vztahují ustanovení správního řádu.
§ 119
(1) Zákon o správním řízení se vztahuje na rozhodování
a) hlavního města Prahy a městských částí podle § 29 a 30,
b) hlavního města Prahy a městských částí o právech, právem chráněných zájmech a
povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti přenesené působnosti hlavního
města Prahy nebo přenesené působnosti městské části, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí samy vykonávají správní
rozhodnutí jimi vydaná v prvním stupni, pokud není podán návrh na soudní výkon

- 65 -

rozhodnutí.
§ 119b
(1) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají ze základního registru
obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají z informačního systému
evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a
rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u
opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
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j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, ministerstvo a věcně
příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady využívají z informačního systému
cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti,
popřípadě jako den, který nepřežil.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
§ 119c
(1) Úkony podle občanského zákoníku45) spočívající v doporučení k uzavření
smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo
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přispěl-li stát na jeho zřízení, a v předchozím souhlasu s výpovědí z nájmu tohoto bytu
činí Magistrát nebo úřad městské části v přenesené působnosti.
(2) Jestliže za podmínek stanovených občanským zákoníkem46) primátor hlavního
města Prahy, starosta městské části nebo ten, kdo je podle tohoto zákona oprávněn
primátora hlavního města Prahy nebo starostu městské části zastupovat, zaznamenává
zůstavitelovu poslední vůli, činí s tím související občanským zákoníkem předepsané
úkony a zařizuje úschovu takto pořízené závěti u notáře, činí tak v přenesené
působnosti.
(3) Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku47) hlavním
městem Prahou nebo městskou částí je výkonem přenesené působnosti.
_____
45)

§ 3075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 1543 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
47)
§ 471 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
46)

Příl.
Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze
…
17.
18.
…
65.
66.
…
97.
98.
…

Háje
Hájek Hájek u Uhříněvsi
Nebušice
Nedvězí Nedvězí u Říčan
Uhříněves
Újezd Újezd u Průhonic

Přechodná ustanovení ke změnám zákona o hlavním městě Praze:
1. Pokud byl záměr podle § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejněn přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, posuzuje se splnění podmínek pro zveřejnění záměru, jakož
i následky jeho nezveřejnění a další otázky související se záměrem podle dosavadních
právních předpisů.
2. Ustanovení § 36b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na dodatky smluv sjednaných
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto dodatky byly sjednány ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona a smlouvy sjednané přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se v důsledku uzavření těchto dodatků staly smlouvami podle § 36b
zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona;
spolu s dodatkem se zveřejní smlouva i veškeré dosud sjednané dodatky. Zveřejnění
smlouvy i veškerých dosud uzavřených dodatků je podmínkou nabytí účinnosti
dodatku sjednaného ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Jestliže o právním úkonu rozhodl do dne nabytí účinnosti tohoto zákona orgán, který
byl podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
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k takovému rozhodnutí oprávněn, posuzuje se splnění podmínek pro uskutečnění
právního úkonu podle dosavadních právních předpisů.
4. Povinnost zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části a rady hlavního města
Prahy a městské části uvádět v zápise, jak jednotliví členové těchto orgánů hlasovali
o navržených usneseních, a povinnost zveřejnit zápis ze zasedání zastupitelstva
hlavního města Prahy a městské části nebo usnesení ze schůze rady hlavního města
Prahy a městské části způsobem umožňujícím dálkový přístup se vztahuje na zápisy ze
zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části a zápisy ze schůzí rady
hlavního města Prahy a městské části konaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Údaje a dokumenty dosud vedené u Magistrátu hlavního města Prahy v registru
zájmových sdružení právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí příslušného rejstříku právnických
osob; Magistrát hlavního města Prahy tyto údaje a dokumenty bez zbytečného odkladu
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zašle tomu, kdo příslušný rejstřík právnických
osob vede.
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4. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
§ 16
(1) Nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou
nemajetkovou újmu, může požadovat požaduje regresní úhradu na úředních osobách a na
územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily, nejsou-li dány důvody
hodné zvláštního zřetele k neuplatnění takového požadavku.
(2) Bylo-li rozhodnutí územního samosprávného celku přezkoumáno příslušným
orgánem a následně byla rozhodnutí tohoto orgánu a územního samosprávného celku zrušena
pro nezákonnost, může stát požadovat požaduje stát regresní úhradu na kraji, je-li příslušným
orgánem orgán kraje, nebo na územním samosprávném celku, nejsou-li dány důvody hodné
zvláštního zřetele k neuplatnění takového požadavku.
.
§ 17
(1) Nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu nebo poskytl-li
ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat
požaduje regresní úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo
na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání rozhodnutí nebo k úřednímu postupu
oprávněni, nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele k neuplatnění takového
požadavku.
(2) Nahradil-li stát škodu, která vznikla z nezákonného rozhodnutí nebo z nesprávného
úředního postupu, na nichž se podílel soudce nebo státní zástupce, nebo poskytl-li ze stejného
důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat požaduje regresní
úhradu pouze tehdy, pokud byla vina soudce nebo státního zástupce zjištěna v kárném nebo
trestním řízení, nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele k neuplatnění takového
požadavku.
(3) Uhradily-li úřední osoby nebo územní celky v přenesené působnosti regresní
úhradu státu, mohou požadovat regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu. Uhradily-li územní
samosprávné celky v přenesené působnosti regresní úhradu státu, požadují regresní
úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném
úředním postupu, nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele k neuplatnění
takového požadavku.
§ 23
Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu způsobenou nezákonným
rozhodnutím, při jehož vydání se řídil nesprávným právním názorem příslušného orgánu,
který zrušil v řízení původní zákonné rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti,
nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může
požadovat požaduje regresní úhradu na kraji, je-li příslušným orgánem orgán kraje, nebo na
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státu, je-li příslušným orgánem orgán státu, nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele
k neuplatnění takového požadavku.
§ 24
Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu, poskytl-li zadostiučinění za
vzniklou nemajetkovou újmu nebo zaplatil-li regresní úhradu, může požadovat požaduje
regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na
nesprávném úředním postupu, nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele
k neuplatnění takového požadavku.
Přechodné ustanovení
Došlo-li k vydání rozhodnutí nebo nesprávnému úřednímu postupu, kterým byla způsobena
škoda nebo nemajetková újma, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při
uplatnění požadavku na regresní úhradu za náhradu takové škody nebo za poskytnuté
zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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5. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
§ 42
(1) Státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o
neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla
respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.
(2) Nejvyšší státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského
soudního řízení o určení neplatnosti smlouvy uzavřené podle předpisů soukromého
práva územním samosprávným celkem, jejíž smluvní stranou není jiný územní
samosprávný celek a jíž bylo nakládáno s nemovitou věcí územního samosprávného
celku nebo jejíž celkové plnění je vyšší než
a) 200 000 Kč, jde-li o smlouvu uzavřenou krajem, nebo
b) 50 000 Kč v ostatních případech,
má-li za to, že uzavřená smlouva je neplatná a jde-li o neplatnost, k níž soud přihlédne i
bez návrhu. Působnost uvedená ve větě první se nevztahuje na smlouvy uzavírané podle
pracovněprávních předpisů, na smlouvy o pronájmu bytů fyzickým osobám za účelem
bydlení a na smlouvy o pronájmu hrobových míst.
Přechodné ustanovení ke změně zákona o státním zastupitelství
Ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvy uzavřené ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona a na smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, pokud se v důsledku dodatku smlouvy uzavřeného ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona staly smlouvami podle § 42 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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6. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 10
Vznik a zánik pojištění zaměstnanců
(1) Pojištění vzniká zaměstnanci uvedenému v § 5 písm. a)
a) bodě 1 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního
poměru; za den, ve kterém tento zaměstnanec nastoupil do práce, se považuje též den
přede dnem nástupu do práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za
který se mzda nebo plat nekrátí,
b) bodě 2 dnem, ve kterém nastoupil k výkonu služby, a zaniká dnem skončení
služebního poměru,
c) bodě 3 dnem nástupu služby a zaniká dnem skončení služebního poměru,
d) bodě 4 dnem započetí práce pro družstvo a zaniká dnem skončení členství v družstvu,
e) bodě 5 dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal
vykonávat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato
dohoda sjednána,
f) bodě 6 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního
vztahu; jde-li však o smluvního zaměstnance, pojištění vzniká dnem, ve kterém začal
vykonávat práci pro smluvního zaměstnavatele, a zaniká dnem ukončení výkonu práce
pro smluvního zaměstnavatele,
g) bodě 7 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
h) h) bodě 8 dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům
zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu
jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, a zaniká dnem, skončení této funkce
nebo zánikem mandátu člena zastupitelstva. Plní-li dosavadní starosta, místostarosta,
primátor nebo náměstek primátora úkoly po uplynutí volebního období až do dne
konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva nebo vykonává-li
dosavadní starosta, místostarosta, primátor nebo náměstek primátora svěřené
pravomoci do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora nebo náměstka
primátora a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, trvá mu účast na pojištění
ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje,
náměstka hejtmana, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního
města Prahy,
h) bodě 8 dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům
zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města
Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před
zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové
zastupitelstva, a zaniká dnem skončení této funkce nebo zánikem mandátu člena
zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor, náměstek
primátora nebo člen rady územního samosprávného celku nebo městské části
nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního
města Prahy úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího
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i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

zasedání nově zvoleného zastupitelstva nebo vykonává-li dosavadní starosta,
místostarosta, primátor, náměstek primátora nebo člen rady územního
samosprávného celku nebo městské části nebo městského obvodu územně
členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy svěřené pravomoci do
zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, náměstka primátora nebo
rady územního samosprávného celku nebo městské části nebo městského obvodu
územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy, a je mu
vyplácena odměna uvedená ve větě první, trvá mu účast na pojištění ještě po
dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana,
náměstka hejtmana, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora
hlavního města Prahy,
bodě 9 dnem zvolení a zaniká dnem uplynutí volebního období, popřípadě dnem
zániku mandátu,
bodech 10 a 11 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce,
bodě 12 dnem, ve kterém začal dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou
službu, a zaniká dnem, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské
služby,
bodě 13, jde-li o pěstouna, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu 13), dnem zahájení výkonu
pěstounské péče a zaniká dnem zániku výkonu pěstounské péče, a jde-li o pěstouna,
kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve
zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu14), dnem, od něhož náleží
tato odměna, a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je
dočasná pracovní neschopnost,
bodě 14 dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
bodě 15 dnem započetí výkonu práce a zaniká dnem ukončení výkonu práce,
bodě 16 dnem, ve kterém začal konat práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení
této práce,
bodě 17 dnem, ve kterém fyzická osoba ustanovená prokuristou začala s výkonem
činnosti prokuristy, a zaniká dnem, kterým ukončila činnost prokuristy, za kterou je
odměňována,
bodě 18 dnem zahájení činnosti člena kolektivního orgánu právnické osoby, a zaniká
dnem ukončení této činnosti,
bodě 19 dnem, kdy fyzická osoba jmenovaná likvidátorem začala s výkonem činnosti
likvidátora, a zaniká dnem ukončení výkonu funkce likvidátora,
bodě 20 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem ukončení práce nebo
dnem odvolání z pracovního místa vedoucího organizační složky.

