
AMOSPRÁVA V PRÁVU

Vážení a milí čtenáři!
Představuji vám druhé číslo newsletteru 
Samospráva v právu. O čem si přečtete dnes? 

Abych vás v současné nelehké době po-
vzbudila, při přípravě rozhovoru jsem výji-
mečně opustila jeho odborné zaměření 
a  rozhovor vedla o méně vážných (i když 
neméně důležitých) věcech. Pohlazením 
po duši bylo při mé návštěvě krásné a ma-
lebné vesničky Drahouš na Rakovnicku po-
vídání se starostou Antonínem Tauberem 
a  místostarostkou Alenou Joh novou. Roz-
hovorem s těmito dvěma srdcaři otevíráme 
proto i náš zpravodaj. Věřím, že vás potěší. 
V budoucnu se zaměříme na konkrétní pro-
blémy obcí. Rozhovory o nich doplníme od-
borným pohledem na jejich řešení či na da-
nou problematiku obecně.

Pravidelná rubrika Pracovní právo při-
náší druhý díl seriálu o ukončení pracovní-
ho poměru. Sloupek Finance se tentokrát 
věnuje podnikání obcí.

Novinkou je rubrika Správní právo, v ní si 
můžete přečíst článek, jenž objasní postave-
ní a možnosti obce, která je účastníkem sta-
vebního řízení. Ani tentokrát nechybí výběr 
legislativních novinek a slovníček, dozvíte se 
o povinnosti obce jako dobrého hospodáře. 
Najdete zde i zajímavý judikát, který vás se-
známí s tím, zda má obec nárok na náhradu 
nákladů soudního řízení spočívajících v ná-
kladech advokátního zastoupení. 

Přeji vám příjemné a hlavně přínosné 
čtení a krásné jarní dny! 

Slávka Kopačková, šéfredaktorka

V obci Drahouš
je i brigáda radostnou
a společenskou událostí!
Obyčejná malá vesnice s neobyčejnými lidmi? Přesně tak se 
představuje na svých webových stránkách členská obec SMS ČR 
Drahouš, kterou najdeme na Rakovnicku, na západním pomezí Středočeské-
ho kraje. Má 80 obyvatel a do jejího katastrálního území patří také Tlestky, Sva-
tý Hubert a statek Plaveč. Všichni se tu osobně znají a většina má prý zdravý se-
lský rozum, díky kterému si uvědomují výjimečnost života na vesnici, ale také 
svoji povinnost k jeho zachování. Tvrdí to alespoň dva její obyčejně neobyčejní 
obyvatelé, starosta Antonín Tauber a místostarostka Alena Johnová. 

Pane starosto, Drahouš patří rozlohou 
i počtem obyvatel mezi menší obce. 
Jak vypadá běžný den starosty takové 
obce? 
Ten se asi příliš neliší od běžných dnů ostatních 
starostů. Patří sem každodenní vyřizování poš-
ty, nabídky služeb, materiálů, datové zprávy… 
Drahouš má vlastní vodovod, proto k mým po-
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Jsme SMS-služby s. r. o. Obcím a školám pomáháme s ochranou osobních údajů, admi-
nistrací veřejných zakázek a dotací a s vypořádáním autorských práv. Nabízíme také po-
moc se strategickým plánováním i audity webových stránek a pro klientské školy provo-
zujeme bezplatnou právní poradnu. Více se dozvíte na https://www.sms-sluzby.cz.

vinnostem patří také péče o jeho chod. Spolu 
s lesním hospodářem mám na starosti i deva-
desátihektarový les. Dále pak údržbu veřejných 
prostranství, což obnáší sekání trávy nebo úklid 
listí, v zimě „bojujeme“ se sněhovou nadílkou. 
Nejdůležitější je ale zabezpečit bezproblémo-
vý chod obce Drahouš, Tlestky, Svatý Hubert 
a samotu Plaveč tak, aby se tu lidem dobře žilo.

Pokračování na straně 2

Rozhovor

Pozor, soutěž!
Získejte předplatné odbor-
ného časopisu DPO PRO!
Připravili jsme pro vás soutěž! Výherce zís-
ká roční předplatné odborného časopisu 
DPO PRO, který SMS-služby s.r.o. vydávají 
od letošního ledna. Nový měsíčník se věnu-
je ochraně osobních údajů v praxi – ve ve-
řejné i soukromé sféře. 

Soutěžní otázka: Jakou největší změnu při-
nesla od 1. ledna 2021 novela zákoníku práce?

Předplatné získají první tři nejrychlejší 
čtenáři, kteří zašlou správnou odpověď na 
e-mail: slavka.kopackova@sms-sluzby.cz 
do 26. dubna 2021.

Vážení čtenáři,
„držíte v ruce“ druhé číslo časopisu DPO PRO. 
Situace související s koronavirovou pande-
mií se v porovnání s druhou polovinou loň-
ského roku bohužel ani v letošních prvních 
měsících nezměnila. Zdá se, že mezilidské 
kontakty, ať už pracovní či osobní, se pev-
ně usadily v online prostředí. To s sebou 
přináší stále více otázek, na něž musíme 
hledat odpovědi. Je třeba podmínky nasta-
vit tak, aby kontakt byl nejen komfortní, 
ale i bezpečný, a to nejen z hlediska ochra-
ny osobních údajů.

Ve druhém čísle proto najdete rozhovor 
s pověřenkyní České pošty Jitkou Pišl Dráb-
kovou. Ptali jsme se na systém zajištění 
ochrany osobních údajů v tomto velkém 
státním podniku.

Upozorňujeme na rozhodnutí Městské-
ho soudu v Praze, které se týká odpověd-
nosti správce osobních údajů za jím využí-
vané IT systémy z hlediska požadavků na za-
jištění ochrany osobních údajů. Věnovali 

jsme se i tématu „data retention“ s ohledem 
na poslední rozhodnutí Soudního dvora Ev-
ropské unie. Vzhledem k dennímu využívání 
IT nástrojů za nejrůznějšími účely jsme se ta-
ké zabývali otázkou, jak zajistit bezpečnost 
těchto nástrojů z pohledu uživatele.

Dočíst se můžete také o některých pro-
blémech distanční výuky v souvislosti s na-
rušováním soukromí a o tom, jak zveřejňo-
vat adresný záměr obce.

Vzhledem k tomu, že právní úprava ode-
sílání obchodních sdělení provedená záko-
nem č. 480/2004 Sb. je součástí českého 
právního řádu již delší dobu, a přesto nejsou 
pravidla dostatečně jasná, nezapomněli 
jsme ani na článek věnující se této proble-
matice. Pozornost jsme věnovali i dalším té-
matům, která dle našich zkušeností působí 
v praxi značné potíže.

Jak se můžete přesvědčit, číslo je plné 
zajímavých informací, které snad budou 
pro všechny čtenáře přínosem.

Eva Janečková
šéfredaktorka DPO PRO

Ke správnému zacházení s osobními
údaji vede dlouhá cesta

Jste pověřencem pro ochranu osobních 
údajů České pošty, jedné z největších 
firem v České republice. Asi není 
reálné, aby zde veškerou agendu 
ochrany osobních údajů zpracovával 
jeden člověk? 

To máte pravdu, nebylo by to reálné. Úkolem 
pověřence je především dohled nad zajiště-
ním ochrany zpracovávaných osobních úda-
jů. V době svého nástupu do této funkce 

Právnička Jitka Pišl Drábková je odpovědná za problematiku 
spojenou s GDPR v České poště (ČP), díky ní tento státní podnik 
úspěšně implementoval na všech svých úrovních pravidla ochrany osobních 
údajů. V roce 2019 ji Unie podnikových právníků zvolila vítězkou soutěže Podni-
kový právník v kategorii Compliance. V následujícím roce zvítězila ve druhém 
ročníku hlasování o nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů v katego-
rii veřejný sektor (toto hlasování vyhlašuje Spolek pro ochranu osobních údajů).

Číslo 2/2021, ročník I. Měsíčník SMS - služby s. r. o. www.dpopro.cz
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jsem u České pošty od roku 2012 působila 
na pozici podnikového právníka s vedlejším 
zaměřením právě na agendu ochrany osob-
ních údajů. Proto jsem v roce 2018, kdy na-
bylo účinnosti evropské nařízení GDPR, 
mohla čerpat ze svých zkušeností s konkrét-
ními procesy, při kterých jsou v podniku 
osobní údaje zpracovávány. Na základě těch-
to zkušeností jsme pak společně s projekto-
vým týmem nastavili postupy podle poža-
davků nařízení GDPR.

Rozhovor
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Pokračování ze strany 1

V obci Drahouš je i brigáda radostnou a společenskou událostí!

Vaše víska se v roce 2016 úspěšně 
zapojila do soutěže Vesnice roku 
Středočeského kraje. Jako jediná obec 
z Rakovnicka obstála v konkurenci 
dalších třinácti v kraji a získala 
vítězství za péči o veřejné prostranství.
Zpočátku jsme vůbec netušili, do čeho jdeme. 
Zúčastnili jsme se semináře k této soutěži a pak 
v místní hospůdce začaly urputné přípravy, pa-
daly různé návrhy a připomínky… Hlavním „rej-
žou“ celé akce byla místostarostka Alena Johno-
vá. Po návštěvě komise a vyhodnocení jsme 
obdrželi diplom a finanční odměnu za to, jak 
udržujeme veřejnou zeleň.

Prozradíte nám, za co získala Drahouš 
Koláčovou cenu a Modrou stuhu 
v roce 2018?
Tehdy jsme účast v soutěži zkusili znovu. A pro-
tože už jsme byli obohaceni zkušenostmi 
z předchozího klání, výsledek se dostavil. Kolá-
čová cena je odměnou za nejlepší upečené ko-
láče a buchty, které jsme na soutěž přivezli od 
nás z Drahouše, a Modrá stuha je ocenění za 
společenský život v obci. Ukázali jsme komisi, že 
i na vesnici s 80 obyvateli se dá žít bohatým kul-
turním životem. Za tento úspěch děkuji všem 
občanům a kamarádům naší vesnice, protože 
bez jejich zápalu a práce bychom tuto cenu ni-
kdy neobdrželi.

Jste starostou obce Drahouš již 
několikáté volební období. Za tu dobu 
jste jistě řešil mnoho menších či větších 
problémů, akcí, plánů. Jak své působení 
po těch letech hodnotíte? 
Starostou jsem již čtvrté volební období a při-
znám se, že začátky byly někdy nepříjemné. Po-
chopil jsem, že ne vždy a všem lze vyhovět, že 

zabezpečit chod našich vesnic není „procházka 
růžovým sadem“. Po letech jsem zjistil, že nej-
lepší je zatnout zuby a nenechat se otrávit. 

Jsem přesvědčen, že optimismus je cestou do 
budoucnosti. A co zajímavého jsem za dobu 
mého starostování řešil? Bylo toho hodně, pro-
to jen namátkou vyjmenuji nový vodovod, 
odbahnění rybníku v Drahouši a nádrže v Tlest-
kách, výstavbu malé vodní nádrže, opravu kap-
le Sv. Jana Nepomuckého v Drahouši, kapličky 
Jména Panny Marie v Tlestkách a celkovou re-
konstrukci kulturního domu. 

Který z těch projektů vám nejvíce 
utkvěl v paměti?
Na prvním místě, ač nejsem věřící, to bude na-
vždy zhotovení nového zvonu a jeho umístění 
do naší kaple. Protože kaple bez zvonu je jako 
tělo bez srdce. Na jeho zhotovení byla uspořá-
dána veřejná sbírka, ve které jsme vybrali 87 ti-
síc korun. Celkové náklady přitom činily 100 ti-
síc. Na vlastní oči jsme viděli odlévání zvonu 
do formy a slavnost, při které došlo k žehnání 
zvonu, jeho zavěšení, a kdy zazněly první tóny 
z věže kaple, vehnala některým občanům slzič-
ky do očí.
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jemném životě v ní. Doufám, že to tak bude 
i v budoucnu.

To vám ze srdce přeji i já. 
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedla Slávka Kopačková

Být starostou v obci, ve které žijete 
celý život, jistě přináší i mnohá úskalí. 
Co vás v rámci vaší práce trápí 
a co naopak těší?
Aktuálně mě nejvíce trápí situace v našem stá-
tě, která se týká covidu. I touto cestou bych 
chtěl nesmírně poděkovat všem lidem, kteří se 
o nemocné starají. A co mě těší? To, že mohu 
žít a pracovat ve vesničce, kde žijí dobří lidé.

Paní Johnová, vy se v Drahouši staráte 
zejména o společenský život, setkává-
ní, kulturní akce. Jaké akce nejraději 
připravujete?
Nejraději připravujeme tzv. vlastní kulturu. To 
takhle mezi řečí přijde nápad …a je to. Takto 
vznikly akce jako vodnická stezka, prakiáda, 
kolečkiáda, retro máje, vaření krupicové kaše 
či smažení bramboráků na návsi. Tyto akce 
jsou hodně oblíbené a zapojí se do nich téměř 
všichni.

Kvůli covidu společenský a kulturní 
život utichl. Plánujete i v této smutné 
době nějaké akce? 
Stále máme spoustu nápadů a až to půjde, bu-
deme je realizovat.

Zapojují se obyvatelé Drahouše do 
vašich akcí rádi? Kde se nejčastěji 
setkáváte?
Ano, zapojují se téměř všichni obyvatelé všech 
generací. A je úplně jedno, jestli se akce koná 
na návsi, v hostinci nebo u rybníka. Jsou to krás-
né společné zážitky pro celé rodiny. Prostor tu 
mají i soubory, spolky a jednotlivci z okolí. Naše 
akce zpestří svým vystoupením jak místní šer-
míři, tak i děti z diagnostického ústavu, speciál-
ní školy, dětského domova či mateřské školy.

Jako místostarostka řešíte kromě 
kultury i jiné záležitosti. Co vnímáte 
jako největší starost v rámci práce 
pro obec?
Pominu-li někdy dost nelogickou či nesrozu-
mitelnou administrativu, mrzí mě, že malé ob-
ce nemají šanci dosáhnout na dotace určené 
na základní potřeby, jakými je třeba vodovod 
a kanalizace, jelikož obecní rozpočet tyto vyso-
ké náklady nepokryje.

Starost mi dělá všeobecně budoucnost ma-
lých obcí. Aby tu stále byl někdo, kdo chce pro 
obec pracovat, aby obec mohla být i nadále sa-
mostatná a stále se rozvíjela. Bohužel, popula-
ce u nás stárne, trvale obývané nemovitosti se 
stávají chalupami. Přeji si, aby se nově příchozí 
obyvatelé s vesnicí sžili, vážili si života na vsi se 
všemi plusy a mínusy, aby vesnice nebyla pou-
ze noclehárnou.

Co vás na práci pro obec nejvíce těší? 
Baví mě komunikace s lidmi a radost ze společ-
ně udělané práce. Spousta činností se prolíná, 

u nás je i brigáda společenskou událostí, na 
které se sejdou všichni, kdo chtějí a mohou po-
moci. Vždy si užijeme spoustu legrace a větši-
nou vznikne nápad, co dál vylepšit. Jsem ráda, 
že většině obyvatel Drahouše na naší obci zá-
leží a chtějí se podílet na jejím rozvoji a pří-
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Pracovní právo

2. část

Potřebujete snížit počet zaměstnanců? 
Poradíme vám, jak správně postupovat
Čím déle koronavirus řádí, tím větší dopady má také na ekonomiku. Zvláště na ekonomiku těch obcí, které již několik 
měsíců pandemie tíží. Nezpůsobuje jen zdravotní rizika, ale i vysokou nákladovost při zabezpečení opatření, která 
mají zamezit šíření viru. Když k tomu všemu přičteme ještě nepromyšlenou daňovou reformu, je jasné, že obce při-
cházejí o obrovské zdroje příjmů. Na starostech pak je, aby si s tím poradili. Často kvůli tomu musí přistoupit i ke sni-
žování počtu zaměstnanců. Jak však na to? Jak správně právně má obec postupovat při ukončení pracovního poměru 
se zaměstnancem, co všechno mu přísluší? Odpovědi přináší třídílný seriál.

Za jakých podmínek 
může dát obec výpověď 
zaměstnanci?
V první díle seriálu jsme si přiblížili pracovně-
právní vztahy mezi obcí a jejími zaměstnanci 
a  také možnost skončení pracovního poměru 
dohodou. Obce jsou nadále, vzhledem k stále 
neutichající pandemii, nuceny snižovat počty 
zaměstnanců. Je několik způsobů, jak rozvázat 
pracovní poměr. Zaměstnavatel je ale v tako-
vých případech poměrně těsně svázán zákon-
nou úpravou a při výpovědi dělá často chyby. 
Za jakých podmínek tedy může dát obec výpo-
věď zaměstnanci?

Rozvázání pracovního poměru 
výpovědí
Pracovní poměry končí nejčastěji smírnou ces-
tou. Mohou však nastat i situace, kdy dohoda 
možná není. Na řadu pak přichází výpověď ze 
strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel je po-
vinen vždy uvést důvod výpovědi, a to takový, 
který se uvádí v zákoníku práce. Jinak je výpo-
věď neplatná. Důvody je nutné přesně popsat. 
Nestačí pouhý odkaz na zákon. Jasně musí být 
také vymezeno chování zaměstnance, které 
k výpovědi vedlo. Výpověď musí být písemná.

Nejčastější důvody pro rozvázání 
pracovního poměru ze strany 
zaměstnavatele
Organizační změny
Pokud chce zaměstnavatel platně tento důvod 
využít, musí provést tzv. „organizační změnu“. 
Typicky jde o sloučení „týmů“ či outsourcování 
části služeb. Rozhodnutí o organizační změně 
musí být z povahy věci přijato jako první, ještě 
před podáním výpovědi. Nemusí mít konkrét-
ní formu, ale nadbytečnému zaměstnanci mu-
sí být prokazatelně sděleno. Mezi organizač-
ní změnou a nadbytečností zaměstnance mu-
sí být navíc příčinná souvislost a organizační 
změna by měla skutečně vést k zefektivnění 
fungování. Je prostě méně agendy, kterou 
zvládne méně lidí.

Nárok úředníka na odstupné v důsledku vý-
povědi z tohoto důvodu jsme již přiblížili v pře-
dešlém článku. Pokud tedy zaměstnanec napl-
nil stanovený počet let trvání pracovního pomě-
ru, náleží mu kromě odstupného dle zákoníku 
práce i odstupné dle zákona o úřednících.

Porušování povinností
Dalším důvodem výpovědi může být porušení 
„pracovní kázně“, tedy povinností zaměstnan-
ce. U tohoto důvodu záleží na intenzitě poruše-
ní. Pozdní příchod do práce o 10 minut je něco 
úplně jiného než například pěstní souboj s ko-
legou (s několika pivy v sobě). Pokud je poruše-
ní kázně závažné, nebo dokonce zvlášť hrubé, 
má zaměstnavatel možnost přistoupit k výpo-
vědi z pracovního poměru rovnou. Stačí, když 
se zaměstnanec „utrhne z řetězu“ jen jednou.

Závažným porušením je např. nepovolená 
delší absence na pracovišti, může jím být poží-
vání alkoholu, násilný konflikt mezi zaměstnan-
ci atp. Většinou však není intenzita porušení do-
statečná. Zaměstnavatel může použít výpověd-
ního důvodu spočívajícího v soustavném, méně 
závažném porušování povinností zaměstnance. 
Než však přikročí k výpovědi, musí zaměstnanci 
předem doručit písemné upozornění (výzvu).

Nesplňování požadavků
Nesplňování požadavků je trochu jiným důvo-
dem k výpovědi. Jedná se například o situaci, 
kdy zaměstnanec (řidič) přijde o řidičské opráv-
nění a není tedy zaměstnavateli k užitku. Může 
však jít i o jiné požadavky, například jazykové 
znalosti. Zaměstnavatel však musí zaměstnan-
ci vždy dát příležitost dané požadavky doplnit.

Okamžité zrušení pracovního poměru
Tento způsob rozvázání pracovního poměru se 
týká především zaměstnanců, kteří hrubě po-
rušují své povinnosti. Zákoník práce nezná po-
jem neschopný zaměstnanec. Přesto je možné 
se zaměstnanci, kteří v rámci práce pro zaměst-
navatele jednají zcela nevhodně, pracovní po-
měr ukončit. Musí se to však provést korektně, 
z naší praxe totiž víme, že neopatrnost při pro-
pouštění se může zaměstnavateli ve výsledku 
velmi prodražit a také vrátit jako bumerang.

Zaměstnavatel musí vždy uvést důvod vý-
povědi. Obzvláště, když jde o výpověď kvůli ně-
jakému pochybení zaměstnance. Objektivní 
důvody musí být sepsány a sděleny zaměst-
nanci velmi detailně a nezaměnitelně, jinak by 
se zaměstnanec mohl poměrně jednoduše 
bránit výpovědi u soudu.

Využití okamžitého zrušení pracovního po-
měru se váže na dva důvody. Jedním z nich je si-
tuace, kdy byl zaměstnanec pravomocně od-
souzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíně-
nému trestu odnětí svobody na dobu delší než 
jeden rok nebo pokud byl odsouzen k nepodmí-

něnému trestu odnětí svobody kvůli trestnému 
činu spáchanému při plnění pracovních úloh na 
dobu alespoň šesti měsíců. Druhým důvodem 
je situace, kdy zaměstnanec hrubě poruší po-
vinnosti vyplývající z právních předpisů, které se 
vztahují na jeho práci. Rozsah porušení pracov-
ní kázně musí být v té nejvyšší míře, nepostaču-
je jenom závažné porušení nebo méně závažné 
porušení povinností. Jde například o situaci, kdy 
zaměstnanec krade na pracovišti (byť i relativně 
drobné položky) nebo již o výše zmíněný roz-
broj s kolegou pod vlivem alkoholu. 

V neposlední řadě platí, že pracovní poměr je 
možné vypovědět dva měsíce ode dne, kdy se za-
městnavatel o důvodu k okamžitému zrušení do-
zvěděl, a ne později než jeden rok ode dne, kdy 
tento důvod vznikl (např. zaměstnanec v pracov-
ní době hrál soustavně počítačové hry, ale za-
městnavatel to zjistil až po mnoha měsících).

Jak na ukončení pracovního poměru 
během zkušební doby?
Během zkušební doby se zaměstnavatel a za-
městnanec vzájemně poznávají. Zaměstna-
vatel si ujasní, jestli má o daného pracovníka 
opravdu zájem a zaměstnanec zase zjistí, jest-
li si pracovní pozici vybral správně. Oba totiž 
mohou pracovní poměr ukončit i bez udání 
důvodu, avšak vždy písemnou formou, jinak se 
k němu nepřihlíží. Výjimku tvoří situace, kdy za-
městnavatel nemůže dát výpověď po dobu prv-
ních 14 dnů zaměstnanci, který je dočasně pra-
covně neschopný. Pracovní poměr zaniká dnem 
doručení a v tomto případě neplyne žádná vý-
povědná lhůta. Ondřej Preuss

Ondřej Preuss je zaklada-
telem služby DostupnyAd-
vokat.cz. Rád klientům po-
máhá, když si nevědí rady 
s pracovními problémy, ře-
ší za ně převod nemovitos-

tí nebo poradí s  autorskou licencí. Baví ho 
psaní odborných a popularizačních textů, 
které se většinou vážou k právní tematice. 
Své zkušenosti předává budoucím kolegům 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, 
kde je tajemníkem katedry ústavního práva. 
Právo studoval nejen v Praze, ale také rok ve 
Francii na univerzitě v Nancy. 
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Finance

Podnikání obcí jako ekonomická příležitost
pro rozpočet či rozvoj obce/území?
Hlavním posláním měst a obcí je poskytovat veřejné služby a rozvíjet svá území. Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích ma-
jí obce pečovat o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů; při plnění úkolů chrání též veřejný zájem. K naplňová-
ní tohoto vnitřně velmi různorodého poslání mají k dispozici celou paletu nástrojů a možností. Patří k nim zajisté 
i podnikání, i když právě v případě municipalit není podnikání jako podnikání. Podnikání může být pro obce příleži-
tostí i rizikem. Záleží na mnoha faktorech a zvolené strategii.

Podnikání: příležitosti i rizika
Podnikatelská či hospodářská činnost měst a obcí rozhodně není novým 
tématem. Nové jsou ale příležitosti i rizika, které sebou nese každé pod-
nikání, obecní nevyjímaje. Právě naopak. Absence podnikatelských zku-
šeností, specifická nabídka i poptávka či veřejný zájem a mnoho dal-
ších, to je jen drobný výčet specifik a atributů, které se pojí s podniká-
ním municipalit. V jejich případě totiž, na rozdíl od soukromých firem, 
existuje řada specifik, které musí při rozjezdu či provozování podnikání 
chtě nechtě respektovat. Municipální podnik zkrátka nelze jen tak zavřít 
a otevřít jinde, často je provozován i ve ztrátě, protože se přes něj reali-
zuje služba veřejnosti a vedení sleduje „vyšší cíle“. A jsou zde i další rizi-
ka či nevýhody. Na druhou stranu existují i municipální podniky, které 
vydělávají, díky nimž jsou pro místní obyvatele dostupné i jinak soukro-
mé služby, jaké soukromník běžně za daných podmínek nenabídne. Ta-
kové úsilí kolikrát přispívá k místnímu či regionálnímu rozvoji i k vylep-
šení celkového hospodaření.

Na základě spolupráce se SMS ČR realizoval Institut veřejné správy 
ESF MU pilotní průzkum k této problematice prostřednictvím elektro-
nického dotazníkového šetření. Probíhalo mezi členy SMS ČR, kterých 
se zapojilo celkem 204, což znamená okolo 10 % z  celkového počtu 
členských municipalit. V následujícím grafu můžete vidět, že šetření se 
zúčastnily města a obce do 5000 obyvatel, mezi nimiž tvořily většinu 
(téměř 80 % vzorku) municipality do 1000 obyvatel. To samozřejmě 
ovlivnilo svým charakterem i další celkové výsledky. Mimo jiné napří-
klad i zjišťovaný počet ekonomických subjektů ve vlastnictví jedné mu-
nicipality. Naprostá většina respondentů k tomuto účelu nevyužívá, po-

kud podniká nebo vyvíjí hospodářskou činnost, žádný ekonomický sub-
jekt. Zbylých více než 21 % má buď jeden, či více ekonomických subjektů. 
Pokud jde o nejčastější oblasti podnikání obcí, dle předpokladů se mezi 
nejvíce zastoupenými vyskytují lesní hospodářství, bydlení (bytový fond), 
pohostinství, které může a nabízí dost často mnoho podob hospodář-
ské činnosti, ubytování, odpadové hospodářství, poštovní služby či pro-
dej potravin. Jak je vidět z  uvedeného přehledu ve formě koláčového 
grafu, v menším množství jsou ale zastoupeny i další oblasti hospodář-
ské činnosti.

Různorodost aktivit a forem hospodářské činnosti svědčí o kreativi-
tě, schopnostech, ale i odhodlání představitelů měst a obcí. Jelikož je ale 
i ve veřejném sektoru zásadní otázka peněz, zajímalo institut při prů-
zkumu, jak jsou na tom municipality z hlediska hospodářských výsled-

Výhody Nevýhody

Možnost přizpůsobit ceny dle aktuálních potřeb občanů
Možnost zachovat drobné služby pro občany i v malém měřítku
Hospodaření s majetkem obce dle vlastních představ
Kvalita služeb, lepší dotační podmínky
Možnost realizace projektů s delším horizontem finanční návratnosti
Odečet DPH při pořízení zařízení nutných k podnikání
Podpora místní ekonomiky a zaměstnanosti. 
Krátké dodavatelské řetězce
Prevence proti zbytečnému navyšování za provoz oproti smluvním 
službám se subdodavatelem
Příjem do obecního rozpočtu, finance na rozvoj obce
Využití volných nemovitostí obce (např. budovy apod.)
Znalost místního prostředí
Žádné

Administrativní zátěž, byrokracie
Neochota se dohodnout
Časová náročnost
Finanční náročnost, a tedy větší riziko ztrátovosti
Personální zabezpečení
Legislativní nedostatečnost
Malá konkurenceschopnost, špatně nastavené podmínky pro 
podnikání společností zřizovaných obcí (charakter velkého podniku)
Nedostatek zkušeností s podnikáním
Nezasvěcenost obyvatel do problematiky
Náklady na opravy a modernizaci budov a sítí 
Náročná účetní agenda
Pošta Partner jako ztrátová činnost pro obec
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Vztah k majetku 
a jeho odpovědná správa
Odpověď na otázku položenou v úvodu lze 
hledat a najít ve vztahu k majetku a jeho od-
povědné správě. Obec, jako každý jiný vlastník, 
má možnost a dalo by se říct skoro povinnost 
své území rozvíjet a kultivovat. Nástroje, které 
k této své úloze má k dispozici, jsou rozloženy 
ve více vrstvách. Obec je vlastníkem mnoha 
nemovitostí (pozemky, budovy, ale také komu-
nikace, inženýrské sítě). Skrz péči o svůj maje-
tek má příležitost udávat ráz a styl celé obci, 
vytvářet její image. Osvíceně řízená obec si na 
pomoc obvykle přizve odborníka architekta, 
nebo dokonce specialistu urbanistu, který po-
radí, kde, jak a za pomocí jakých nástrojů je 
vhodné zástavbu v obci usměrňovat. Ale i to je 
pouze část možností, jimiž lze ovlivňovat 
a kultivovat prostředí v obci.

Aktivní účastenství 
ve správních řízeních
Nástrojem, který může každá obec využívat, je 
aktivní účastenství ve správních řízeních při 
povolování staveb u stavebního úřadu. Zejmé-
na v těch řízeních, kterými se stavby umisťují. 
Obec má postavení účastníka v územním nebo 
společném řízení, garantované v ustanovení 
§ 85 odst. 1 písm. b) a v § 94k písm. b) stavební-
ho zákona, s tím, že je oprávněna hájit zájmy 
obce a jejích občanů. To je poměrně obecné 
konstatování, za nímž se však skrývá široká pa-

leta možných nároků, jež může obec prosazo-
vat. Své může říct nejen ve vztahu k jí vlastně-
ným pozemkům a stavbám, ale také ve vztahu 
k veřejným prostranstvím.

I detaily ovlivňují charakter obce
Může se jednat o detaily, které se nemusí zdát 
tak důležité, jež však mohou výrazným způso-
bem ovlivnit charakter obce (dostatek kvalitní 
zeleně v ulicích, možnost odstavení aut mimo 
jízdní pruhy, plochy pro dopravu v klidu, nebo 
naopak aktivní podpora nemotorové dopravy v 
obci, hospodaření se srážkovou vodou, vhodná 
místa na zařízení pro sběr separovaného odpa-
du atd.). Jako příklad uvedu požadavek na zří-
zení nového sjezdu z komunikace na pozemek. 
Připojit stavební pozemek na komunikaci je 
pro stavebníka zákonnou povinností, avšak zá-
kon již nikde neuvádí, zda se má jednat o jedno 
místo, nebo může být takových míst na pozem-
ku víc. Ano, logicky záleží na tom, o jaký druh 
stavby se jedná a jaký režim provozu v ní bude. 
Zákonitě vás nejspíš napadne, proč něco tako-
vého „pitvat“? Když někdo potřebuje dva vjez-
dy, ať je má. Pokud se ale na tuto záležitost po-
díváte „z ulice“, uvědomíte si, že šířka vjezdu 
pro jedno auto je cca tři metry, pro dvou garáž 
stojící na hranici pozemku už to je šest metrů. 
Pak se takový vlastník ozve, že potřebuje ještě 
zajet na zahradu za domem a tudíž ještě jeden 
vjezd, tzn. další minimálně dva a půl metry 
v  rámci šířky oplocení, ale také přejezd přes 
chodník. A každý vjezd s sebou přináší změnu 

skladby přilehlého chodníku na dostatečně 
únosné souvrství. Dále je pak nutno zajistit od-
povídající rozhled pro bezpečný výjezd vozidla 
na komunikaci a s tím související přerušení pá-
su zeleně, který dosud pomáhal vsakovat deš-
ťové vody a zároveň pomáhal udržovat v hor-
kých měsících příznivější klima v ulici, zejména 
jsou-li zde vysazeny stromy (pro zjednodušení 
pomíjím dopad na estetiku ulice). To vše může 
být požadavkem na další vjezd narušeno.

Zdánlivé drobnosti mohou být 
v rozporu se zájmem obce
Jak je vidět, zdánlivé drobnosti, které se zprvu 
jeví jako nezadatelné právo stavebníka, mohou 
být v rozporu se zájmem, jenž zastává obec, 
a  díky kterému kultivuje životní prostředí na 
svém území. Je proto vhodné, aby si každá obec 
uvědomila, jaké standardy chce na svém území 
hájit a jak jich chce dosáhnout, pokud je jejich 
úroveň aktuálně na nižší úrovni. Je důležité, aby 

Obec v procesu povolování staveb
Položili jste si už někdy na svých cestách otázku, čím to je, že jsou některé vesnice či města zajímavější či malebnější 
než jiné? Proč některé působí chaoticky, neuspořádaně, dokonce až zanedbaně, naproti tomu v jiných, ležících neda-
leko, se cítíte příjemně hned po příjezdu? Svůj vliv na to má samozřejmě okolní příroda, historie místa, také to, zda se 
městečko rozprostírá v horách nebo uprostřed nížin. Důležité jsou i nepřetržité vlastnické vztahy k pozemkům, jejich 
rodová kontinuita a pouto místních lidí k místu. To všechno pomáhá udržovat charakter a strukturu sídel i podporo-
vat jejich obnovu a rozvoj. 

Správní právo

ků. Zatímco čtvrtina respondentů označila hospodářskou činnost za vý-
dělečnou, třetina naopak za prodělečnou. Největší skupinu responden-
tů ale tvořili ti, kteří ekonomické výsledky hospodářské činnosti 
označují jako ambivalentní, tj. některé aktivity jsou výdělečné, některé 
ne. Dále byly na základě šetření identifikovány výhody a nevýhody mu-
nicipálních podnikatelských aktivit, které respondenti vnímají.

Za hlavní zdroj financování určila téměř polovina všech responden-
tů dle předpokladů vlastní zdroje obce včetně příjmů z  hospodářské 

činnosti. Ve zbylé polovině zaujímají prim dvě skupiny zdrojů, těmi jsou 
kraje a také stát, minoritně jsou zastoupeny například bankovní úvěry 
a další. Jelikož se institut věnuje i spolupráci měst a obcí, přičemž aktu-
álně řeší aplikovaný projekt s  názvem „Posilováním spolupráce obcí 
k řešení problému Invisible border“, zajímal se při svém průzkumu také, 
zda a případně jak často municipality spolupracují při podnikatelské 
činnosti. Téměř 14 % označilo tuto variantu realizace jako validní. Pro-
pojení institutu spolupráce municipalit 
s podnikatelskou činností může být vel-
mi náročné, nicméně, jak se ukazuje, 
není nerealizovatelné a má i své výhody 
či přínosy. Paleta tematických oblastí se 
opět ukázala jako různorodá, přičemž 
nejčastěji byly zmiňovány dle předpo-
kladů činnosti jako vodní či odpadové 
hospodářství nebo turismus. Podnika-
telskou činnost na platformě meziobec-
ní spolupráce ale oslovené municipality 
realizují v daleko širší paletě aktivit, na-
příklad ve výrobě a prodeji potravin, 
pronájmu budov, zdravotnictví a dalších.

 Filip Hrůza

Filip Hrůza je ředitelem 
Institutu veřejné správy 
na Katedře veřejné 
ekonomie Ekonomicko
-správní fakulty 
Masarykovy univerzity.
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si tyto požadavky sepsala, a ještě lépe, aby našla 
na jejich podobě všeobecný konsensus v zastu-
pitelstvu obce. Takovým postupem může zaru-
čit dlouholetou trvanlivost standardů pro vý-
stavbu na svém území. Je potřeba mít na pamě-
ti, že volby do obecních zastupitelstev se konají 
každé čtyři roky a vedení obce se může změnit. 
Zásady by proto měly představovat zřetelně 
a  srozumitelně sestavené pokyny pro všechny 
stavebníky, které budou ve svých nárocích ak-
ceptovatelné a realizovatelné. Většinu z nich to-
tiž bude muset vedení obce se stavebníkem (ne-
bo spíše developerem) dojednat. Jejich řešení 
nelze ponechat pouze na stavebním úřadě. Ten 
totiž bez dalšího nemůže jejich dodržení garan-
tovat – tak daleko zákonné zmocnění pro sta-
vební úřad nesahá.

Role účastníka řízení
V situaci, kdy obec podobným manuálem pro 
stavebníky nedisponuje, musí své požadavky 
kladené na stavebníky předkládat v rámci pro-
bíhajících řízení přímo. Zde však i obec musí 
jednat v zákonem stanoveném časovém ome-
zení lhůtami, během nichž je možné vznášet 
požadavky. V této situaci se obec jako účastník 
řízení může dostat do nepříliš komfortní role 
účastníka řízení, který se záměrem či jeho čás-
tí nesouhlasí, avšak stavebník odmítá přistou-
pit na úpravu dokumentace podle připomínek 
obce. Tehdy přichází na řadu správní uvážení 
stavebního úřadu, který posoudí, zda jsou ne-
splněné požadavky kladené obcí překážkou 
pro vydání povolení pro stavbu nebo jdou nad 
rámec právních předpisů a jedná se více či mé-
ně o rovinu občanskoprávní dohody mezi dvě-
ma stranami, do jejíhož řešení nepřísluší sta-
vebnímu úřadu zasahovat a ten tedy může 

stavbu povolit. V případě, že stavební úřad 
i přes připomínky obce vydá kladné rozhodnu-
tí, má obec právo podat proti němu odvolání. 
Zde je třeba upozornit, že v odvolání musí kaž-
dý účastník řízení, tedy i obec, své odvolací dů-
vody důkladně podepřít a být si zákonnou 
oprávněností svých nároků opravdu jistý, aby 
měl šanci na zvrat vydaného povolení. I zde je 
tedy patrná vhodnost nastavení určité hierar-
chie a rozsahu hodnot, které chce obec na 
svém území chránit a prosazovat.

Kdo je oprávněn 
jako zástupce obce vystupovat?
Při zastupování obce v řízeních před stavebním 
úřadem (obec jako účastník řízení) je potřeba 
zmínit, kdo je oprávněn jako zástupce obce vy-
stupovat. Tou osobou je vždy statutární zástup-
ce obce, tedy starosta či primátor, případně mís-
tostarosta. Další osoby musí být k takovému 
zastupování statutárním zástupcem zmocněny. 
Stavební úřad nemůže akceptovat za účastníka 
řízení zastupujícího obec zastupitele, který není 
vybaven příslušným zmocněním, což se v praxi 
občas stává a dochází ke zbytečným dohadům.

Závěrem ještě malé doporučení
–  Obec si musí ujasnit a definovat, které po-

žadavky na stavby, jejichž nesplnění bude 
pro ni představovat zátěž a může ji dokonce 
do budoucna finančně nebo provozně ohro-
zit, jsou pro ni důležité (např. rozsáhlé zasta-
vitelné plochy v územním plánu versus ne-
dostatečná kapacita čističky odpadních vod, 
nebo třeba kapacita školy či školky).

–  Obecná pravidla a požadavky na novou zá-
stavbu je třeba zakomponovat do veřejně 
dostupného dokumentu, jakéhosi manuálu 

pro developery, kterým se nastaví srozumi-
telné a akceptovatelné parametry, jejichž 
dodržení bude obec žádat. Zde je příležitost 
předepsat minimální parametry uličního 
prostoru v lokalitách nové výstavby, velikost 
ploch zeleně v zástavbě, povinnost efektivní-
ho hospodaření se srážkovou vodou, budo-
vání dětských hřišť nebo požadovat včlenění 
objektů pro občanskou vybavenost přímo do 
developerských záměrů, a zejména povin-
nost zasíťování pozemků v určitém jasně 
specifikovaném standardu provedení apod.

Drobnosti, které změní vzhled obce 
i chování obyvatel…
Problematika povolování staveb a role obcí 
v celém procesu je mnohem obsáhlejší. Tento 
text se dotkl pouze obecných pravidel a práv 
obce coby účastníka řízení při povolení stavby. 
To, jakým dojmem bude obec na své návštěv-
níky působit, může do značné míry sama ovliv-
nit. Je mnohdy překvapivé, jaké drobnosti do-
káží změnit nejen obec, ale i chování obyvatel. 

Přeji hodně zdaru, milé obce!
Petra Pelešková

Petra Pelešková je ab-
solventkou Fakulty sta-
vební ČVUT. Od roku 
2005 pracuje s krátkou 
přestávkou ve státní 
správě, v současnosti 
jako vedoucí stavební-
ho úřadu ve městě Čer-
nošice. Od roku 2014 je zastupitelkou ve 
městě Libčice nad Vltavou.

Pravidelná rubrika seznamuje s nově přijatými zákony, jejichž obsah se týká činnosti obcí. Významným je zejmé-
na zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, který od roku 2022 stanoví povinnost zve-
řejňování právních předpisů územních samosprávných celků a dalších aktů a umožní veřejný přístup k nim. 

Vyhlášky obcí a krajů se budou 
od roku 2022 zveřejňovat v jedné 
sbírce
Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních před-
pisů územních samosprávných celků a ně-
kterých správních úřadů nabývá účinnosti 
1.  1. 2022. Ministerstvo vnitra ČR od tohoto 
dne zřídí a zajistí provoz informačního sys-
tému Sbírky právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních 
úřadů. Tento právní předpis ukládá obcím, 
krajům, hlavnímu městu Praze a některým 
správním úřadům, aby v tomto informačním 
systému vyhlašovaly právní předpisy vydá-
vané v jejich působnosti (nevyhlašované ve 
Sbírce zákonů) a zveřejňovaly některé další 
zákonem stanovené akty relevantní pro vý-
kon veřejné správy. Cílem je poskytnout ve-
řejnosti základní informace o nové právní 

úpravě a povinnostech obcí, krajů a přísluš-
ných orgánů veřejné moci při vyhlašování 
právních předpisů či zveřejňování některých 
dalších zákonem stanovených aktů.

Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění ně-
které zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o Sbírce právních předpisů územních samo-
správných celků a některých správních úřa-
dů, byl přijatý v souvislosti se zákonem 
č. 35/2021. V souvislosti se zavedením Sbír-
ky právních předpisů upravuje další souvi-
sející právní předpisy.

Co umožňuje pandemický zákon?
Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opat-
řeních při epidemii onemocnění COVID-19 
a  o změně některých souvisejících zákonů 
upravuje opatření pro zvládání epidemie one-
mocnění COVID-19 způsobené novým koro-
navirem označovaným jako SARS CoV-2. 

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vy-
hlášen stav pandemické pohotovosti. Stav 
pandemické pohotovosti lze ukončit či zno-
vu obnovit usnesením Poslanecké sněmov-
ny přijatým na návrh vlády nebo jedné pěti-
ny všech poslanců. Usnesení o ukončení sta-
vu pandemické pohotovosti a jeho obnovení 
se vyhlašuje ve Sbírce zákonů.

Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienic-
ké stanice budou moci nad rámec oprávnění 
ze současného zákona o ochraně veřejného 
zdraví omezit celostátně nebo regionálně 
například veřejnou dopravu, obchody, holič-
ství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a po-
dobné služby, bazény a  koupaliště, soukro-
mé a veřejné akce i vysoké školy. Budou mo-
ci nařídit používání ochranných prostředků 
a vydat příkaz k testování zaměstnanců na 
covid-19. Za porušení opatření zákon stano-
ví pokuty.

Legislativní novinky
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Obec jako dobrý hospodář – § 38 odst. 1 zákona o obcích
Majetek obce musí být využíván účelně 
a  hospodárně, v souladu se zájmy a úkoly 
obce, které vyplývají ze zákonem vymezené 
působnosti obce. Jedná se o zásadu stano-
venou zákonem o obcích, kterou je obec po-
vinna aplikovat při jakémkoliv nakládání 
s majetkem, nejen při úplatném nakládání 
se svým majetkem. Pojmy účelnost a hospo-
dárnost nejsou v zákoně o obcích definová-
ny. Jde o ekonomické kategorie a znamenají 
zájem na vynaložení co nejnižšího množství 
veřejných prostředků na dosažení cíle a ta-
kové vynakládání veřejných prostředků, 
které zajistí optimální míru dosažení cílů. 
Volbou ekonomicky nejlevnějšího řešení 
nemusí dojít k naplnění povinnosti dobré-
ho hospodáře, pokud tím není naplněn 
konkrétní zájem či potřeba obce. Obec si 
v rámci práva na samosprávu sama definu-
je, co je jejím konkrétním zájmem a jaké 

jsou potřeby občanů. Dle toho pak při napl-
ňování těchto zájmů, při dodržování povin-
nosti dobrého hospodáře, volí obec co nejú-
čelnější a  nejhospodárnější řešení. Obec 
může přistoupit i k ekonomicky nevýhodné-
mu řešení, pokud existuje tzv. jiný důležitý 
zájem. Obec musí být připravena svůj po-
stup a důvody pro konkrétní rozhodnutí při 
nakládání s majetkem přesvědčivě vysvětlit.

Slovníček 

Slávka Kopačková se po celý svůj profes-
ní život věnuje práci pro obce a jimi zříze-
né subjekty, aktuálně je zaměstnancem 
městské části Praha 8 jako právník-refe-
rent Odboru právních služeb. V rámci své 
práce poskytuje poradenství ve všech ob-
lastech práva, pokud se týkají otázek ře-
šených městskou částí a jejími orgány, 
včetně škol.

Oprávněnost náhrady nákladů advokátního zastoupení ve 
správním řízení
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR č.j. 2 As 1/2019-58 ze dne 
23. ledna 2020.

Náklady advokátního zastoupení lze ve výjimečných 
případech pokládat za účelně vynaložené
V předmětné věci rozhodoval Nejvyšší správní soud o otázce opráv-
něnosti náhrady nákladů řízení územního samosprávního celku, po-
kud byl v probíhajícím sporném správním řízení (pozn. spor z veřej-
noprávní smlouvy) zastoupen advokátem. Otázka přiznání náhrady 
nákladů řízení obci, která se nechala v soudním řízení zastoupit advo-
kátem, se pokládá za ustálenou od vydání nálezu Ústavního soudu ČR 
sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013, který konstatoval, že náklady ad-
vokátního zastoupení lze ve výjimečných případech pokládat za účel-
ně vynaložené, a to s ohledem na povahu a výjimečnost sporu. Ústav-
ní soud vycházel z předpokladu, že obec je povinna chránit svůj maje-
tek a součástí této povinnosti je také vytvářet materiální a personální 
předpoklady pro jeho ochranu, odpovídající rozsahu majetku obce. 
Obec se může v řízení nechat zastupovat advokátem, finanční pro-
středky vynaložené na advokátní zastoupení lze však za účelně vyna-
ložené (a tudíž je oprávněně získat v rámci náhrady nákladů řízení 
v případě úspěchu ve sporu) pokládat pouze výjimečně. Kasační stíž-
nost, o které Nejvyšší správní soud v daném případě rozhodoval, 
směřovala proti rozsudku krajského soudu, který nepřiznal náhradu 
nákladů účastníkovi řízení (statutární město) s odkazem na citovaný 
nález Ústavního soudu s tím, že zastoupení ve sporném správním ří-
zení je běžnou součástí povinností obce a náklady advokátního za-
stoupení nelze pokládat za účelně vynaložené. Vycházel z toho, že 
obec vykonává veřejnou správu a má být vybavena odpovídajícími 
odbornými znalostmi umožňujícími výkon této správy. Rozhodující 
otázkou v dané věci bylo rozlišení, v rámci jakého druhu řízení vyna-
ložené náklady vznikly – zda se jedná o zastoupení v rámci správního 
řízení anebo v řízení soudním. Dle § 79 odst. 3 správního řádu nese 
účastník řízení své náklady sám, a to včetně nákladů zastoupení. 
V případě sporného správního řízení se nárok na náhradu vynalože-

ných nákladů řeší obdobně jako v občanskoprávním řízení, tedy 
s ohledem na úspěch ve sporu. Nejvyšší soud ohledně možné náhra-
dy nákladů advokátního zastoupení ve sporném správním řízení kon-
statoval, že zde nelze vycházet pouze ze skutečnosti, že správní řízení 
je běžnou součástí činnosti územního samosprávného celku, a obec 
má být tedy odpovídajícím způsobem pro případ sporu v této oblasti 
vybavena příslušnými odborníky.

Využití advokátního zastoupení 
může být pro obec hospodárné 
Pro posouzení oprávněného požadavku na náhradu nákladů advo-
kátního zastoupení ve sporném správním řízení je nutné posou-
dit, zda v konkrétním případě jde o činnost běžnou či výjimečnou, 
s ohledem na standardní povinnosti obce. Využití advokátního za-
stoupení může být pro obec hospodárné, a lze tedy nárok na náhra-
du takových nákladů obci přiznat, pokud je řešený případ natolik 
neobvyklý či složitý, že jej nemohou řešit zaměstnanci obce, jimiž 
má být obec vybavena s ohledem na jí vykonávanou činnost. Pod-
statnou okolností pro posouzení účelného vynaložení nákladů mů-
že být dle Nejvyššího správního soudu také to, zda se jedná o pilot-
ní spor anebo o spor, jehož podstata se v judikatuře již běžně řeší. 
Takový spor by se pak mohl řešit jako rutinní úřednická činnost či 
s využitím právníků obce. 

Judikát


