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1. část

Úpice 26.03.2019



Práva a povinnosti 

členů 

zastupitelstva 
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Postavení členů zastupitelstva

 člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně
v souladu se slibem

 není při tom vázán žádnými příkazy, ale pouze 
svým nejlepším vědomím a svědomím (může tedy 
odmítnout pokyn strany, za kterou byl zvolen) –
jde o tzv. volný mandát typický pro 
zastupitelskou demokracii

 funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí 
(pojem je definován v zákoníku práce)

 zastupitel nesmí být pro výkon této funkce krácen 
na svých právech

 složení slibu – pouze deklaratorní 

 uvolněný  X neuvolněný zastupitel 
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Právo iniciativy - § 82 písm. a) 

➢ Člen ZO má při výkonu své funkce právo 

předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, 

výborům a komisím návrhy na projednání.

Pozn.: Zákon nestanoví povinnost takový návrh 

projednat a vyřídit, nicméně návrh musí být předložen 

příslušnému orgánu, který sám zváží jeho zařazení na 

program zasedání.

➢ Právo je dále rozvedeno v § 94/1, dle kterého 

právo předkládat návrhy k zařazení na pořad 

jednání připravovaného zasedání ZO mají jeho 

členové, rada obce a výbory.

➢ 1/3 členů ZO má pak právo požadovat svolání 

zasedání ZO (§ 92/1) – musí se konat do 21 dnů od 

doručení žádosti OÚ
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Právo interpelace - § 82 písm. b) 

➢ Člen ZO má při výkonu své funkce právo 

vznášet dotazy, připomínky a podněty na 

➢ radu obce a její jednotlivé členy, 

➢ na předsedy výborů, 

➢ na statutární orgány právnických osob, 

jejichž zakladatelem je obec, 

➢ na vedoucí příspěvkových organizací a 

organizačních složek, které obec založila nebo 

zřídila

➢ písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů

Pozn.: Forma není stanovena, může ji určit jednací 

řád. Lhůta se počítá ode dne následujícího po 

zaslání interpelace. 5



Právo na informace - § 82 písm. c) 

➢ Člen ZO má při výkonu své funkce právo 
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.

 Informace je „zaznamenaný údaj“ (obsah 
zápisů z jednání rady a zastupitelstva obce, 
obsah podkladových materiálů apod.). 
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Právo na informace - § 82 písm. c) 

Zastupitel má právo určit nejen informace, ale i 
způsob jejich poskytnutí (nahlédnutím, 
poskytnutím kopie).

Možnost žádat úhradu nákladů: Ano, ale jen 
za splnění 2 podmínek:

✓Zastupitel odmítl jiný bezplatný způsob.

✓Uplatněný požadavek by byl pro obec 
nepřiměřeně zatěžující. 

Obrana proti nevyhovění: Zřejmě soudní, 
potenciálně i podáním stížnosti podle § 16a 
InfZ.

➢ stanovisko ODK č. 1/2016
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Další práva 

➢ Právo podílet se na rozhodování 
zastupitelstva obce - vyplývá z § 87 zákona o 
obcích.

➢ Právo být volen do každého voleného 
orgánu v obci - § 99, 103, 117, 122 zákona o 
obcích.

➢ Právo účastnit se zasedání zastupitelstva a 
orgánů, jejichž je členem - toto právo je 
současně povinností dle § 83/1 zákona o 
obcích.

➢ Právo požadovat svolání mimořádného 
zasedání (§ 92/1)

• starosta je povinen svolat zasedání 
zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň 
jedna třetina členů ZO.
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Další práva 

➢ Právo předkládat námitky proti zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce - § 95 zákona o 
obcích.

➢ Právo na nahlédnutí do zápisů a usnesení ze 
schůzí RO - § 101/3 zákona o obcích. 

➢ Právo na odměnu - § 70-81a zákona o obcích. 

➢ Právo být volen do funkcí:

• starosta, místostarosta, radní

• předseda nebo člen výborů nebo komisí 
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Povinnosti zastupitelů

➢ Povinnost složit slib (§ 69/2)

Člen ZO skládá na začátku prvního 

zasedání ZO, jehož se po svém zvolení 

zúčastní, slib tohoto znění: 

"Slibuji věrnost České republice. 

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v 

zájmu obce (města, městyse) a jejích 

(jeho) občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky."
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Povinnosti zastupitelů - § 83

➢ Povinnost zúčastňovat se zasedání 
ZO, popřípadě zasedání jiných 
orgánů obce, je-li jejich členem.

➢ Povinnost plnit úkoly, které mu 
tyto orgány uloží.

➢ Povinnost hájit zájmy občanů 
obce.

➢ Povinnost jednat a vystupovat tak, 
aby nebyla ohrožena vážnost jeho 
funkce.

➢ Povinnost oznámit střet zájmů. 
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Povinnost oznámit střet zájmů - § 83/2

Člen ZO, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by 

jeho podíl na projednávání a rozhodování určité 

záležitosti v orgánech obce 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 

obce, který má danou záležitost projednávat.

Pozn.: Další povinnosti vyplývají ze zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, v platném znění (např. z § 5 –

otázka odměny za zastupování obce v orgánech 

podnikající PO, v níž má obec podíl či hlasovací práva; §

6 – omezení pracovních aktivit po skončení výkonu 

funkce; § 8 – oznámení o osobním zájmu)
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Povinnost oznámit střet zájmů

XXX podle zákona o střetu zájmů (pokuta 1.000 Kč až 

50.000 Kč)

 VF je povinen při jednání orgánu obce, ve kterém 

◦ vystoupí v rozpravě, 

◦ předloží návrh nebo 

◦ je oprávněn hlasovat, 

oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se 

zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla 

vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na 

věci jiný osobní zájem

 to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně 

zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů

 VF oznámení podává ústně v průběhu jednání, nejpozději 

však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; 

oznámení je vždy součástí zápisu z jednání
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Odpovědnost 

členů zastupitelstva 
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Politická a právní odpovědnost 

 politická = zastupitelé jsou 

odpovědni svým voličům 

 civilní = soukromoprávní 

(majetková) odpovědnost za škodu 

způsobenou porušením právních 

povinností

 (správně) trestní = odpovědnost za 

přestupky a trestné činy 
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Občanskoprávní odpovědnost zastupitele

Občanský zákoník - § 159:

 (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, 
zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou 
loajalitou i s potřebnými znalostmi a 
pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo 
není této péče řádného hospodáře schopen, ač to 
musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím 
výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

 (3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické 
osobě škodu, kterou jí způsobil porušením 
povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen 
škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za 
její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, 
pokud se věřitel plnění na právnické osobě 
nemůže domoci.



Názor MV 

 Každý, kdo přijme funkci člena voleného 

orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat 

s nezbytnou loajalitou i s potřebnými 

znalostmi a pečlivostí. 

 Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této 

péče řádného hospodáře schopen, ač to musel 

zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, 

a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

 Povinnost zastupitele vykonávat funkci s péčí 

řádného hospodáře, tedy s nezbytnou 

loajalitou, znalostí a pečlivostí, však v žádném 

případě neznamená, že by tuto funkci nemohl 

vykonávat ten, kdo není odborníkem v 

záležitostech, o nichž má rozhodovat. 
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Názor MV 

 Zákon říká, že kdo není této péče řádného 

hospodáře schopen (rozumějte svými vlastními 

schopnostmi), musí z této situace vyvodit 

důsledky XXX neříká však, že funkci 

nemůže vykonávat. 

 V podmínkách obcí toto pravidlo znamená, že 

zastupitel by neměl rozhodovat bez znalosti 

věci, kterou buď může mít sám ze své vlastní 

zkušenosti, 

nebo ji může získat obvykle na základě 

podkladů získaných od obce (typicky na 

základě podkladových materiálů pro jednání 

zastupitelstva nebo rady).
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Názor MV 

 Pokud dostatečné podklady pro to, aby se 

mohl rozhodnout se znalostí věci, nemá, měl 

by se zdržet hlasování a požadovat jejich 

doplnění. 

 Současně ale platí, že pokud se zastupitel 

spolehne na informace, které mu sama obec 

pro účely rozhodování předala, nelze mu 

klást k tíži, že se tyto materiály ukázaly jako 

chybné a že se jimi tento zastupitel řídil 
(samozřejmě, pokud tyto materiály nevzbuzovaly 

pochybnost o své správnosti či kvalitě). 
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Práva občana 

obce
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Základní přehled práv občana obce

a) Volit a být volen do ZO za podmínek 

stanovených zákonem č. 491/2001 Sb.

b) Hlasovat v místním referendu za podmínek 

stanovených zákonem č. 22/2004 Sb.

c) Vyjadřovat na zasedání ZO v souladu s 

jednacím řádem svá stanoviska k 

projednávaným věcem.

d) Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k 

závěrečnému účtu obce za uplynulý 

kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené 

lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva 

obce.
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Základní přehled práv občana obce

e) Nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného 

účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do 

usnesení a zápisů z jednání ZO, do usnesení 

ZO, výborů ZO a komisí RO a pořizovat si z nich 

výpisy.

f) Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti 

samostatné působnosti radou obce nebo 

zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána 

nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána 

na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o 

působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 

dnů.

g) Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a 

podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, 

nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost 

zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
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Komu svědčí tato práva?

➢ občanovi obce, pokud dosáhl věku 18 let

➢ cizímu státnímu občanovi, dosáhl-li věku 18 let, 

má-li trvalý pobyt v obci, pokud tak stanoví 

mezinárodní smlouva (občané členských států EU)

➢ práva pod písm. c) až g) svědčí i fyzické osobě, 

která dosáhla věku 18 let a vlastní na území 

obce nemovitost

➢ právo pod písm. c) svědčí i čestnému občanovi 

obce (§ 36/1)

Kdo je „občanem obce“?

➢ fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je 

v obci hlášena k trvalému pobytu (§ 16/1)
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§ 16 odst. 2 písm. e) 

➢ přímý a neomezený přístup k uvedeným 

dokumentům

➢ součástí je i možnost vlastními prostředky 

pořídit „kopii“

➢ dokumenty lze poskytnout i v kopii (za úhradu 

nákladů)
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§ 16 odst. 2 písm. e) 

Zveřejnění dokumentů na internetu:

 stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů 

č. 1/2011, 11/2012, 13/2012, 2/2013 

(www.uoou.cz – názory úřadu – stanoviska) 

Poskytování dokumentů v režimu InfZ:

 osobám oprávněným k přímému přístupu → 

poskytne se bez omezení

 jiným osobám nebo jiné dokumenty (zápis z 

rady) → s omezením

stanovisko ODK č. 1/2006
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§ 16 odst. 2 písm. f) a g) 

Právo požadovat projednání záležitosti - § 16 

odst. 2 písm. f)

Právo podávat návrhy, připomínky, podněty -

§ 16 odst. 2 písm. g)

Kdy lze tato práva využít?

➢ směřuje-li podání do samostatné působnosti 

obce

➢ pro záležitosti přenesené působnosti se 

postupuje plně v režimu SŘ, tj. podáváním 

podnětů podle § 42 SŘ či podání podle § 37 SŘ

Jaký je rozdíl mezi oběma právy?

Právo podle písm. f) je speciální vůči právu 

podle písm. g).

37



§ 16 odst. 2 písm. f) a g) 

Požadavek směřuje do samostatné 

působnosti:

➢ rady nebo zastupitelstva obce → postupuje 

se podle písm. f)

➢ vůči jinému orgánu obce (tj. OÚ, starosta, 

obecní policie) → postupuje se podle písm. g)

stanoviska ODK č. 4/2008 až 6/2008 a 11/2010
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Orgány obce a jejich 

kompetence
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Orgány obce - § 5

 zastupitelstvo obce

 rada obce

 starosta

 obecní úřad

 zvláštní orgány obce

 komise, jimž byl svěřen výkon přenesené 

působnosti (např. přestupková, dříve stavební)

 obecní (městská) policie (§ 1/1 zákona č. 553/1991 

Sb.)
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Základní charakteristika 

pravomocí zastupitelstva obce

✓ vyhrazená pravomoc:
zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících 

do samostatné působnosti, které jsou zákonem 
zastupitelstvu vyhrazeny (§ 84/1, 2)

➢zastupitelstvu je dále zákonem vyhrazeno 
rozhodování o (majetko)právních jednáních 
obce (§ 85)

✓ nevyhrazená pravomoc:
zastupitelstvo má právo si vyhradit další 
pravomoci v samostatné působnosti, mimo 
pravomoci vyhrazené zákonem radě (§ 84/4)
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Vyhrazené pravomoci ZO - § 84

 schvalovat program rozvoje obce

 schvalovat rozpočet, závěrečný účet a účetní 
závěrku sestavenou k rozvahovému dni

 zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce

 zřizovat a rušit příspěvkové organizace a 
organizační složky, 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 osobách

 delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 
odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních 
společností, v nichž má obec majetkovou účast
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Vyhrazené pravomoci ZO - § 84

 navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů 
obchodních společností, v nichž má obec 
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to 
neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech 
jediného společníka obchodní společnosti podle §
102 odst. 2 písm. c)

 vydávat obecně závazné vyhlášky

 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
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Vyhrazené pravomoci ZO - § 84

 volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, 
místostarosty a další členy rady obce (radní) a 
odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady 
obce

 stanovit výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva obce

 stanovit paušální částku náhrady výdělku 
ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 
odst. 3, rozhodovat o mimořádných odměnách 
podle § 76, o plněních pro členy zastupitelstva 
obce podle § 80 a o poskytnutí náhrady za 
nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům 
zastupitelstva obce podle § 81a odst. 6

 vyslovovat souhlas se vznikem 
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 
zastupitelstva obce
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Vyhrazené pravomoci ZO - § 84

 zřizovat a zrušovat obecní policii

 rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a 
o formě této spolupráce

 rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, ulic a 
dalších veřejných prostranství

 udělovat a odnímat čestné občanství obce a 
ceny obce

 stanovit pravidla pro poskytování cestovních 
náhrad zastupitelům

 rozhodovat o peněžitých plněních 
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 
členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů 
výborů, komisí a zvláštních orgánů obce
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Vyhrazené pravomoci ZO - § 84

 rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení 
a zrušení veřejného neziskového ústavního 
zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce 
do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu 
vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří 
veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení 
nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to 
stanoví zvláštní právní předpis

 plnit úkoly stanovené zvláštním právním 
předpisem

 Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce 
zastupitelstvo obce
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Majetkoprávní pravomoci ZO - § 85

✓ nabytí a převod hmotných nemovitých věcí 
včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 
zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a 
pozemních komunikací, převod bytů a 
nebytových prostorů z majetku obce

✓ poskytování věcných darů v hodnotě nad 
20.000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20.000 
Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom 
kalendářním roce

✓ poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí nad 50.000 Kč v jednotlivém případě 
fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření 
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí

??? přijetí dotace ???

✓ uzavření smlouvy o společnosti a poskytování 
majetkových hodnot podle smlouvy o 
společnosti, jejíž je obec společníkem
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Majetkoprávní pravomoci ZO - § 85

✓ peněžité i nepeněžité vklady do právnických 
osob

✓ vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 
20.000 Kč

✓ g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě 
vyšší než 20.000 Kč

✓ dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší 
než 18 měsíců

✓ postoupení pohledávky vyšší než 20.000 Kč

✓ uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru 
nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí 
ručitelského závazku, o přistoupení k závazku 
a smlouvy o společnosti
✓(výpůjčky spadají do nevyhrazené pravomoci RO)

✓ zastavení nemovitých věcí

✓ vydání komunálních dluhopisů
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Majetkoprávní pravomoci ZO - § 85

✓ nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení 
práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce

✓ zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví 
obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a 
nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby 
obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější 
nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto 
pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo 
zčásti svěřit radě obce nebo starostovi
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Základní charakteristika 

pravomocí rady obce

✓ vyhrazená pravomoc:
➢rada připravuje návrhy a podklady pro 

jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění 
jím přijatých usnesení

➢radě je zákonem vyhrazeno rozhodování ve 
věcech patřících do samostatné působnosti

➢radě je dále vyhrazeno rozhodování o 
vybraných (majetko)právních jednáních

➢v oblasti přenesené působnosti přísluší 
radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon
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Nejvýznamnější pravomoci 

rady obce - § 102
✓zabezpečovat hospodaření podle schváleného 

rozpočtu + provádět rozpočtová opatření v 
rozsahu stanoveném ZO

✓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

✓rozhodovat ve věcech obce jako jediného 
společníka obchodní společnosti

✓vydávat nařízení obce

✓projednávat a řešit návrhy, připomínky a 
podněty předložené jí členy zastupitelstva 
obce nebo komisemi rady obce
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Nejvýznamnější pravomoci 

rady obce - § 102
✓stanovit rozdělení pravomoci v obecním 

úřadu, zřizovat a rušit odbory a oddělení OÚ

✓na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat 
vedoucí odborů

✓zřizovat a rušit podle potřeby komise rady + 
jmenovat a odvolávat předsedu a členy

✓kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a 
komisemi v oblasti samostatné působnosti 
obce

✓stanovit celkový počet zaměstnanců obce v 
obecním úřadu a v organizačních složkách 
obce
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Nejvýznamnější pravomoci 

rady obce - § 102
✓přezkoumávat na základě podnětů opatření

přijatá obecním úřadem v samostatné 
působnosti a komisemi

✓stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování 
petic a stížností

✓schvalovat organizační řád obecního úřadu  

✓plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem

✓schvalovat účetní závěrku obcí zřízené 
příspěvkové organizace sestavenou k 
rozvahovému dni
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Nevyhrazená kompetence a 

delegování 

✓ nevyhrazená pravomoc 

 RO zabezpečuje rozhodování ostatních 

záležitostí patřících do samostatné 

působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny 

zastupitelstvu obce nebo pokud si je 

zastupitelstvo obce nevyhradilo („zbytková 

působnost“ rady)

 RO může tyto pravomoci zcela nebo zčásti 

svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu

 RO může svěřit obecní policii zcela nebo 

zčásti rozhodování o právních jednáních 

souvisejících s činností obecní policie
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Vyhrazené a nevyhrazené  

pravomoci

 vyhrazené ZO: § 84/2 + § 85 

 výjimka: písm. n)

 vyhrazené RO: § 102/2

 výjimka: již žádná 

 nevyhrazené ZO: § 84/4 X Ústava ČR – čl. 
101/1 (Obec je samostatně spravována 

zastupitelstvem.)

 nevyhrazené RO: 102/3 (zbytková klauzule)

 atrakce X delegace

 zcela X zčásti 

 ad hoc x en bloc (směrnice)

 když není RO: § 99/2 + 102/4 → starosta, 
ale 6x musí ZO (c, d, f, j, l a p), ostatní může
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Výbory ZO

a

komise RO
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Finanční
výbor

Kontrolní výbor

Výbor pro
národnostní

menšiny
(jen dle zákona)

Osadní výbor
(pouze u obcí) Ostatní výbory

dle potřeby

Z

A

S

T

U

P

I

T

E

L

S

T

O

VÝBORY ZASTUPITELSTVA OBCE

• ZO může zřídit výbory jako své 

iniciativní a kontrolní orgány

• vždy zřizuje finanční výbor a 

kontrolní 

výbor 

• za podmínek stanovených 

zákonem se

zřizuje výbor pro národnostní 

menšiny (10 %)

• v částech obce může ZO 

zřídit osadní (místní) výbory

Výbor pro 
výchovu, vzděl.
a zaměstnanost

(u krajů)

Výbor pro
výchovu
a vzdělávání
(u hl. m. Prahy)
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Výbory zastupitelstva obce 

 Předsedou výboru musí být zastupitel 
(neplatí u osadních výborů). 

 Výbory musejí být nejméně tříčlenné + počet členů 
výborů je vždy lichý.

 Výbory se scházejí podle potřeby. 

 Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. 

 Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu!!!

 Výbory svá stanoviska a návrhy předkládají 
zastupitelstvu. 

 Z jednání se doporučuje pořizovat zápis – zákon 
ukládá jen povinnost písemně vyhotovovat 
usnesení, která podepisuje předseda výboru.

 Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech členů výboru. 
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Finanční výbor

 Taktéž nejméně 3členné.

 Jeho členem nesmí být starosta, 
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani 
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 
na obecním úřadu.

Finanční výbor

 provádí kontrolu hospodaření s majetkem a 
finančními prostředky obce

 plní další úkoly, jimiž jej pověřilo 
zastupitelstvo obce
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Kontrolní výbor

 Taktéž nejméně 3členné.

 Jeho členem nesmí být starosta, 
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani 
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 
na obecním úřadu.

Kontrolní výbor

 kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce 
a rady obce, je-li zřízena

 kontroluje dodržování právních předpisů 
ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti

 plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo 
zastupitelstvo obce
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Kontroly prováděné FV nebo KV

 O provedené kontrole výbor pořídí zápis –

obsahem musí být: 

a) co bylo kontrolováno 

b) jaké nedostatky byly zjištěny 

c) návrhy opatření směřující k odstranění 

nedostatků 

 Zápis podepisuje člen výboru, který provedl 

kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se 

kontrola týkala.

 Poté se zápis předloží k vyjádření orgánu, 

popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se 

kontrola týkala.
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Kontroly prováděné FV nebo KV

 Následně výbor předloží zápis zastupitelstvu 

obce spolu s vyjádřením kontrolované osoby.  

 Poté, co OÚ (starosta) obdrží zápis od 

kteréhokoli výboru, musí jej zařadit na 

program nejbližšího zasedání ZO

 Je pak už věcí ZO, jak se zápisem (získanými 

informacemi) naloží. 
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Komise

 Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní 
orgány komise. 

 Svá stanoviska a náměty předkládají komise 
radě.

 Komise je ze své činnosti odpovědna RO.

 U obcí je komise též výkonným orgánem, 
jestliže jí byl svěřen výkon přenesené 
působnosti starostou po projednání s 
ředitelem KÚ. Předsedou této komise může 
být jen osoba, která prokázala ZOZ.

 Komise je ve věcech výkonu přenesené 
působnosti u obcí odpovědna starostovi.

 Komise se usnáší většinou hlasů všech členů.
 Počet členů komisí, jejich názvy a složení 

zákon nestanoví.
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Děkuji Vám za pozornost.
JUDr. Jan Horník, Ph.D.

eMail: specialista@sohl.cz

tel.: 603 190 880

mailto:specialista@sohl.cz

