
Milí čtenáři,
s novým rokem je tu i nový zpravodaj Sa-
mospráva v právu. 

I letos se můžete těšit na odborné člán-
ky k otázkám, jimiž se samosprávy zabýva-
jí. Novinkou je hlavní téma, ke kterému 
v  každém z čísel najdete obsáhlejší text, 
jenž nabídne komplexní pohled na kon-
krétní problematiku. Co to bude tentokrát? 

Ondřej Preuss se podrobněji zaměřil 
na smlouvy uzavírané obcemi. Postup ob-
ce má totiž svá specifika a jejich nedodr-
žení může mít zásadní vliv na platnost 
uzavřených smluv. 

V lednovém čísle nechybí ani další za-
jímavé právní informace z různých oblas-
tí života obce. 

Eva Janečková připravila přehled po-
vinností spojených s aktuálním tématem 
ochrany oznamovatelů (whistleblowingu).

Kde by byly obce bez jednotek sborů 
dobrovolných hasičů, jež mají v České re-
publice významnou roli i tradici?  Na právní 
formu jednotek si posvítila Jana Ullrichová. 

Novinkou je i seriál orientovaný na or-
gány obce, které představíme v následu-
jících několika číslech. Začínáme u zastu-
pitelstva! 

Rubrika Judikát seznamuje s judika-
turou k možnosti zastoupení obce v práv-
ním jednání a sloupek Slovníček se vzta-
huje k seriálu o orgánech obce. 

No a poslední novinkou je rubrika s ná-
zvem Názor právníka, v níž najdete odbor-
ný názor na položenou otázku.

Vážení čtenáři, v roce 2022 vám přeji 
pevné zdraví, štěstí a naplnění z vaší práce 
pro obec. Slávka Kopačková,

šéfredaktorka

Když obec uzavírá smlouvu...
Kontraktace smlouvy je u obcí zpravidla komplexnější a složitější proces, než 
na jaký jsme v běžném životě zvyklí. Odlišujeme zde okamžik rozhodnutí 
smlouvu uzavřít od okamžiku, kdy je projevena vůle k podepsání. Ke krokům 
v jednotlivých fázích kontraktace jsou zpravidla oprávněny i jiné subjekty. 
Jaká jsou jednotlivá specifika tohoto procesu? 

Kontraktační souvislosti 
s ohledem na specifika obce
Jednotlivé fáze kontraktace rozdělujeme v pří-
padě obcí do následujících etap:
1)  Rozhodnutí o tom, že určité (majetkopráv-

ní) jednání bude učiněno. Okruhy možných 
témat rozhodnutí zmiňují především ty 
části zákona o obcích, které vymezují pra-
vomoci rady a zastupitelstva obce. 

2)  Právní jednání za obec, na jehož základě 
vzniká závazek. To bývá často svěřeno sta-
rostovi, jenž zastupuje obec navenek.

Obě výše uvedené fáze jsou nezbytné, protože 
jen samotným schválením zastupitelstva či ra-
dy zpravidla nenastanou právní následky, na-
opak jednání starosty bez mandátu ze strany 
rady či zastupitelstva by bylo často neplatné.

U obcí lze obvykle obě fáze poměrně jed-
noznačně odlišit. Výjimku mohou představo-

vat obce, v nichž není volena rada a částečně 
její roli zastává starosta, případně může na-
stat situace, kdy určité záležitosti náležící do 
samostatné působnosti obce svěří rada sta-
rostovi.

Někdy je třeba nejprve 
zveřejnit záměr
Někdy musí těmto dvěma fázím předcházet 
ještě zveřejnění záměru. Podle zákona se to tý-
ká záměru obce prodat, směnit, darovat, pro-
najmout, propachtovat nebo vypůjčit hmot-
nou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je 
přenechat jako výprosu a dále záměru obce 
smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve 
vlastnictví obce. Takový záměr obec zveřejní 
nejméně 15 dnů před rozhodnutím v přísluš-
ném orgánu obce vyvěšením na úřední desce. 
Zveřejnění je rovněž podmínkou platnosti dal-
ších následných úkonů. 
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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 www.sms-sluzby.cz.
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Kdo rozhoduje o uzavření smlouvy?
Vraťme se nyní k samotné vůli obce uzavřít ur-
čitou smlouvu. Vůli obce primárně tvoří zastu-
pitelstvo či rada obce.

Zastupitelstvo obce
Pravomoci zastupitelstva obce jsou vymezeny 
především § 84 odst. 2 a § 85 zákona o obcích. 
Mimo jiné je mu svěřeno rozhodování o: 
• spolupráci s jinými obcemi,  
•  nabytí a převodu hmotných nemovitých 

věcí včetně vydání nemovitostí,
•  poskytování věcných a peněžitých darů 

v hodnotě nad 20 000 Kč,
•  poskytování dotací a návratných finanč-

ních výpomocí nad 50 000 Kč,
•  uzavření smlouvy o společnosti,
•  postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
•   uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí 

úvěru či zápůjčky, o převzetí dluhu či 
přistoupení k závazku,

•  zastavení nemovitých věcí. 

Smlouvy v těchto záležitostech (jakož i v dal-
ších, jež stanovuje zákon, případně které si 
zastupitelstvo vyhradilo) podléhají tedy před 
podpisem nejprve rozhodnutí zastupitelstva.

 
Rada obce
Rada obce primárně realizuje úkoly, jež jí svěři-
lo zastupitelstvo, část kompetencí ale zákon 
svěřuje výhradně jí. Podle zákona o obcích jsou 
radě vymezeny činnosti vyjmenované v  §  102 
odst. 2 a dále dle § 102 odst. 3 rada zabezpečuje 
rozhodování ostatních záležitostí patřících do 
samostatné působnosti obce, pokud nejsou vy-
hrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je 
zastupitelstvo obce nevyhradilo.

Někdy jde o smíšený právní úkon
V některých případech může dojít ale také ke 
smíšenému právnímu úkonu. Takovým příkla-
dem by byla například smlouva o dílo na stav-
bu nemovitosti, má-li na jejím základě obec 
nabýt vlastnické právo k předmětu díla. Zde 
půjde jednak o smlouvu o dílo a dále o smlou-
vu o nabytí nemovité věci. Přitom uzavírání 

smlouvy o dílo je výkonem samostatné působ-
nosti, jež ale zákon nesvěřuje výslovně žádné-
mu z orgánů. Bude tedy spadat do tzv. zbytko-
vých pravomocí rady. Vedle toho rozhodování 
o nabývání nemovitosti spadá do pravomocí 
zastupitelstva obce a smlouvu tedy musí ales-
poň v části, jež se týká nabytí tohoto vlastnic-
tví, schválit před jejím uzavřením zastupitel-
stvo, jinak je tato část absolutně neplatná. 

Rozsah schváleného textu smlouvy
Zastupitelstvo či rada tedy musí před samot-
ným podpisem smlouvy rozhodnout o záměru 
například zhotovit dílo či navázat spolupráci 
s jinou obcí. Obce často zajímá, jak detailní mu-
sí být text, o němž se rozhoduje, zda má jít o tzv. 
paragrafované znění smlouvy či stačí schválit 
záměr, případně základní náležitosti s tím, že 
samotný text připraví až příslušný odbor. 

Právně i z praktického hlediska zcela do-
stačuje, pokud zastupitelstvo či rada ve svém 
rozhodnutí určí pouze podstatné náležitosti 
smlouvy, kterou obec uzavře. Starosta pak 
smí sjednat další jednotlivosti a podrobnosti 
smlouvy, samozřejmě v intencích schválené-
ho záměru. V praxi to bude zpravidla přísluš-
ný odbor, který mu textaci smlouvy či připo-
mínky k návrhu druhé strany připraví. 

Konkrétně by třeba při prodeji nemovitosti 
měla být v rozhodnutí dostatečně jasně iden-

tifikována druhá smluvní strana, předmět pře-
vodu (prodávaná nemovitost) a kupní cena. 
V rozhodnutí musí být také jednoznačně vyjá-
dřena vůle obce, a to např. tak, že zastupitel-
stvo schvaluje prodej nemovitosti.

V případě, že by se starosta odchýlil od 
schváleného záměru zastupitelstva či rady 
a v kupní smlouvě by sjednal například jinou 
kupní cenu, byla by taková smlouva absolut-
ně neplatná. Kupní cena je totiž podstatnou 
náležitostí smlouvy. 

 

Kdo smlouvu za obec podepíše?
Druhou fází kontraktace je podpis smlouvy. 
A které osoby mohou mít v konkrétním případě 
oprávnění smlouvu jménem obce podepsat? 
Jsou jimi:
•  starosta – v první řadě jako osoba jednající 

navenek,
• místostarosta,
• pověřený radní,
• pověřený zastupitel,
• pověřený pracovník úřadu,
•  advokát na základě plné moci, kdokoli na 

základě plné moci, pakliže ji udělí orgán 
obce, který smlouvu schvaluje. 

Jak je to v obcích, 
které nemají radu?
V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 
15 členů, se rada obce nevolí a její funkci zastá-
vá podle § 99 odst. 2 zákona o obcích starosta. 
Ustanovení § 102 odst. 4 potom zastupitelstvu 
této obce navíc vyhrazuje:
•   rozhodovat ve věcech obce jako jediného 

společníka obchodní společnosti,
•  vydávat nařízení obce,
•   stanovit rozdělení pravomocí v obecním 

úřadu, zřizovat a zrušovat odbory 
a oddělení obecního úřadu,

•   stanovit celkový počet zaměstnanců obce 
v obecním úřadu a v organizačních 
složkách obce,

•   stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování 
petic a stížností.

Pokud má většinu pravomocí rady na bedrech 
právě starosta, může v některých případech vy-
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Směrnice ukládá obcím celou řadu nových po-
vinností, jež souvisejí s ochranou zaměstnan-
ců nebo jejich spolupracovníků (tzv. whistle-
blowerů), kteří upozorní na možné protiprávní 
jednání, o němž se dozví v souvislosti se svým 
zaměstnáním nebo v rámci jiné spolupráce.

Mezi subjekty, na něž se Směrnice 
vztahuje, patří: 
a)  Státní orgány. Služební úřady podle zákona 

o státní službě mají již vnitřní oznamovací 
systém zaveden. 

b)  Orgány územních samosprávných celků 
(orgány krajů a obcí s více než 10 000 oby-
vateli). 

c)  Další veřejné instituce – půjde např. o Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnu, veřejné vy-
soké školy, ČEZ či stanice technické kontro-
ly. Za veřejnou instituci se naopak nepova-
žuje např. Česká kancelář pojistitelů.

S nabytím účinnosti zákona o ochraně oznamo-
vatelů1), pokud zůstane v navrhovaném znění, se 
počet povinných subjektů ještě značně rozšíří.
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tvářet vůli obce sám a uzavřít za obec například 
smlouvu o nájmu či o dílo. V takovém případě 
pak zmiňované dvě fáze kontraktace mohou 
splynout v jednu. Opět je třeba dát pozor na smí-
šené právní úkony, kde by rozhodování o části 
smlouvy mohlo spadat pod zastupitelstvo (např. 
věci týkající se nemovitostí) na základě zákona či 
na základě toho, že si takovou oblast pro rozho-
dování zastupitelstvo vyhradilo. 

Zveřejňování v registru smluv
Dalším specifikem smluv uzavíraných obcemi 
je povinnost zveřejňování v registru smluv. Pod-
le zákona o registru smluv se povinně zveřejňu-
je soukromoprávní smlouva, jakož i  smlouva 
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční vý-
pomoci, jejíž stranou je územní samosprávný 
celek, dobrovolný svazek obcí, příspěvková or-
ganizace nebo obecně prospěšná společnost 
založená územním samosprávným celkem. Ja-
ko smlouvu v tomto případě nechápe pouze do-
kument označený jako „smlouva”, ale jakýkoliv 
projev vůle stran zřídit mezi sebou závazek. 

Výjimky z pravidla
V jiných ustanoveních zákona ovšem najdeme 
výjimky z tohoto pravidla. Tato povinnost se 

mimo jiné nevztahuje na smlouvu, jejíž ales-
poň jednou smluvní stranou je obec, která ne-
vykonává rozšířenou působnost, příspěvková 
organizace touto obcí zřízená nebo právnická 
osoba, v níž má taková obec sama nebo s jiný-
mi takovými obcemi většinovou účast.

A co lhůty vztahující  
se k uveřejnění závazků?
Důležité je respektovat lhůty vztahující se 
k uveřejnění závazků. Zákon hovoří v této sou-
vislosti o dvou lhůtách. Tou první je 30 dní od 
uzavření závazku. V této lhůtě by měl být ta-
kový závazek uveřejněn. Důležité následky se 
ovšem pojí se lhůtou druhou. Pokud by ne-
byl zveřejněn ani do 90 dnů od uzavření, pak 
bude považován za neplatný od samého po-
čátku. 

Samotné uzavírání smluv obcemi není 
zpravidla o mnoho složitější než kontraktace 
v  běžném životě. Nedodržení některých po-
stupů ale může nést zásadní a dalekosáhlé 
právní následky. V případě složitějších práv-
ních problémů proto není od věci získat další 
právní názor od odborníka, například od advo-
kátní kanceláře.

Ondřej Preuss

Samosprávy zpozorněte: 
Přímý účinek směrnice o ochraně oznamovatelů je tady!
V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 
23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Transpoziční lhůta pro 
členské státy uplynula dne 17. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že do tohoto data nebyla v České republice přijata 
příslušná právní úprava, nastoupil pro některé povinné subjekty hned následujícího dne přímý účinek Směrnice. 
Na které subjekty se Směrnice vztahuje a jaké povinnosti z ní plynou?

1) Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, sněmovní tisk č. 1150/0

Autor je zakladatelem online služby 
Dostupny Advokat.cz. Rád klientům pomá-
há, když si nevědí rady s pracovními pro-
blémy, řeší za ně převod nemovitostí 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. Prá-
vo studoval nejen v Praze, ale také rok ve 
Francii na univerzitě v Nancy.

Jaké povinnosti 
mají povinné subjekty?
Povinné subjekty musí zajistit:
a)  Určení osoby odpovědné za přijímání 

oznámení a nakládání s ním 
(tzv. příslušná osoba)
Výběr vhodné osoby bude záviset vždy na 

rozhodnutí povinného subjektu, přičemž urče-
na může být jakákoliv osoba bez ohledu na for-

mu právního vztahu, v rámci něhož u povinného 
subjektu působí. Na příslušnou osobu nejsou 
z  hlediska její kvalifikace kladeny žádné poža-
davky. Mělo by však jít o osobu, u níž máme zá-
ruku, že je při výkonu svých úkolů nestranná.

Výkon této agendy bývá často uložen po-
věřenci pro ochranu osobních údajů. Byť je ta-
kový krok podle Ministerstva spravedlnosti 
v  pořádku, setkáváme se i s pochybnostmi, 
zda to není v rozporu s výkonem funkce pově-



řence a nedochází-li ke střetu zájmů. Jednou 
z  oblastí, v nichž lze oznámení podávat, je 
ochrana osobních údajů. Příslušná osoba vede 
rovněž evidenci podaných oznámení a doku-
mentaci k prošetřování, zpracovává tedy osob-
ní údaje, které mohou být i citlivé. V souladu 
se směrnicí může povinný subjekt vedením 
vnitřního oznamovacího systému pověřit třetí 
osobu. Tím není nicméně dotčena jeho odpo-
vědnost za plnění výše uvedených povinností.

b) Zveřejnění informací o oznamování
Informace o způsobech oznamování pro-

střednictvím vnitřního oznamovacího systé-
mu a Ministerstva spravedlnosti, označení 
příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailo-
vá nebo jiná adresa pro doručování musí být 
uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

Přijetí oznámení od oznamovatele proti-
právního jednání musí být svěřeno výlučně pří-
slušné osobě. Příslušná osoba musí mít k  dis-
pozici nástroje k zabezpečenému přijímání 
oznámení (tj. povinný subjekt musí zajistit, aby 
oznamovatel mohl oznámení podat tak, aby se 
s jeho obsahem mohla seznámit pouze přísluš-
ná osoba), a to:
a) písemně – elektronicky i v listinné podobě;
b)  ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefo-

nicky.
Je nezbytné zajistit vysokou míru ochrany 

totožnosti oznamovatele a skutečností uvede-
ných v oznámení. Je tedy nežádoucí, aby se 
oznámení přijímala na podatelně a až odtud 
dále distribuovala vyřizujícím zaměstnancům 
(a to jak ve fyzické, tak v elektronické podobě). 

V případě listinných podání by měl být 
oznamovatel řádně poučen, že dopis má být 
označen např. textem: „Pouze k rukám přísluš-
né osoby“. Zaměstnanci povinného subjektu 
pak musí být poučeni o povinnosti předat ta-
kovou písemnost příslušné osobě a zachovat 
důvěrnost jejího obsahu.

U telefonických podání pak musí existovat 
takové telefonní spojení přímo s příslušnou 
osobou, které nebude podléhat příjmu nebo 
přepojování jinou osobou.

Co se týče elektronického podávání oznáme-
ní, je nezbytné zajistit zvýšenou míru důvěrnosti 
obsahu elektronické komunikace, než jak je to-
mu např. v případě běžné pracovní komunikace.

Je-li oznámení učiněno ústně na základě 
osobního nebo telefonického rozhovoru, má 
příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou 
nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevy-
sloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky 
souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V ta-
kovém případě se o podaném oznámení sepí-
še pouze písemný záznam.

Oznámení musí příslušná osoba přijmout 
a zpracovat ve výše uvedených lhůtách. Pří-
slušná osoba má povinnost oznamovatele vy-
rozumět do sedmi dnů o přijetí oznámení a do 
tří měsíců o způsobu jeho vyřízení.

c)  Vytvoření zabezpečeného systému 
evidence oznámení
Oznámení je potřeba uchovávat tak, aby ne-

byla ohrožena totožnost oznamovatele a dal-
ších osob a důvěrnost informací uvedených 
v  oznámení. Oznámení je potřeba uchovávat 
jen po dobu, která je nezbytná k naplnění úče-
lů Směrnice. Vládní návrh zákona v této sou-
vislosti počítá s uchováváním po dobu pěti let.

d)  Úprava vnitřních předpisů
Je také nezbytné upravit vnitřní předpisy, 

popřípadě vydat nové tak, aby bylo zajištěno 
plnění všech povinností. Obvykle je vydávána 
vnitřní směrnice upravující postup zaměst-
nanců při podávání oznámení i při jejich řeše-
ní. Právní úprava však nestanoví konkrétní po-
vinnost vydat směrnice. Je proto možné tuto 
oblast upravit i jiným vnitřním předpisem.

e) Školení
Proškolena musí být nejen příslušná oso-

ba, a to tak, aby měla možnost udržovat si pře-
hled o všech důležitých změnách nejen v ob-
lasti ochrany oznamovatelů a aby mohla neu-
stále zvyšovat svou kvalifikaci.

Proškoleni by měli být také všichni zaměst-
nanci s ohledem na vznik vnitřního oznamo-
vacího systému a roli příslušné osoby.

Školení by mimo jiné mělo obsahovat in-
formaci o tom, na jaké oblasti se Směrnice 
vztahuje, tedy, v jakých oblastech lze oznáme-
ní podávat. Těmito oblastmi jsou:
a) zadávání veřejných zakázek;
b)  finanční služby, produkty a trhy a předchá-

zení praní peněz a financování terorismu;
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
d) bezpečnost dopravy;
e) ochrana životního prostředí;
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
g)  bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dob-

ré životní podmínky zvířat;
h) veřejné zdraví;
i) ochrana spotřebitele;
j)  ochrana soukromí a osobních údajů a bez-

pečnost sítí a informačních systémů.

Co oznamovat nelze? 
Podle Ministerstva spravedlnosti nelze v reži-
mu Směrnice oznamovat nedodržování pra-
covní doby, šikanu na pracovišti či diskrimina-
ci na základě věku, pohlaví, národnosti apod., 
neboť tato jednání nespadají do její věcné pů-
sobnosti.

Za nedodržení povinností hrozí 
sankce
Směrnice, resp. následně zákon o ochraně 
oznamovatelů přináší řadu nových povinností. 
Je třeba dodat, že tento zákon obsahuje i citel-
né finanční sankce, jejichž uložení povinnému 
subjektu hrozí.

Eva Janečková
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Eva Janečková vystudovala Fakultu práv-
nickou ZČU a zároveň Filozofickou fakultu 
UK (obor historie). Od roku 2005 do roku 
2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů, také na inspektorátu práce pro 
hl. m. Prahu, následně na MPSV. V součas-
né době působí jako pověřenec pro ochra-
nu osobních údajů pro Úřad městské části 
Praha 8 a její příspěvkové organizace. Je 
garantem pro pracovní právo v Bezplatné 
právní poradně online. Specializuje se ze-
jména na pracovní právo, ochranu osob-
ních údajů, na právní problematiku vzta-
hující se ke školským zařízením, je autor-
kou řady článků a knih.



Téma JSDH je velmi obsáhlé. Zasahuje do 
několika oblastí působnosti obce. Je součástí 
krizového řízení, vyžaduje správu a údržbu 
budov a techniky, její financování, zajištění 
zdrojů vody. Hlavně ale potřebuje dobrovol-
né hasiče.

Zákonná úprava JSDH
JSDH jsou zřizované v samostatné působnosti 
obce na základě § 29 zákona č. 133/1985 Sb., 
o  požární ochraně. Zákon zde stanoví povin-
nost zřídit JSDH obce, která provádí hašení po-
žárů a záchranné práce při živelních pohro-
mách a jiných mimořádných událostech a plní 
další úkoly podle zvláštního právního předpi-
su ve svém územním obvodu. V dalších usta-
noveních ukládá obci povinnost udržovat ak-
ceschopnost jednotky, zabezpečit odbornou 
přípravu členů, materiální a finanční potře-
by JSDH obce a požární ochrany, zajistit péči 
o  členy JSDH, výstavbu a údržbu objektů, 
zdroje vody…

Výčet povinností obce je rozsáhlý, není úče-
lem tohoto článku zde všechny vyjmenovat. 
Rozsáhlá je rovněž metodika pro zřizování 
JSDH, jíž vydal Hasičský záchranný sbor ČR. Je 
pak spíše na dané obci, jaké má možnosti, a to 
nejen finanční, práci JSDH zabezpečovat. 

Právní forma JSDH
Zákon nestanoví právní formu, jakou mají 
JSDH mít. Některé obce je prostě zřizují usne-
sením zastupitelstva jako součást obecního 
úřadu, někde mají formu organizační složky 
obce a jejím vedoucím bývá velitel JSDH. Po-
vinnost zřídit JSDH mohou obce zajistit také 
uzavřením smlouvy o plnění úkolů JSDH mezi 
sebou nebo mohou uzavřít takovou smlouvu 
se státem, jenž zastupuje hasičský záchranný 
sbor kraje. Řešením je rovněž zřízení společné 
jednotky požární ochrany pro více obcí. Obec, 
která nezřizuje jednotku požární ochrany 
a  kterou určí hasičský záchranný sbor kraje, 
zřizuje tzv. požární hlídku.

Prováděcí předpis (NV č. 172/2001) stanoví 
obsah dokumentace o zřízení JSDH, kterými 
jsou zřizovací listina (pokud se zřizuje JSDH 
obce nebo požární hlídka) nebo příslušná 
smlouva (pokud se zřizuje společná jednotka 
požární ochrany), stejnopis jmenovacího de-
kretu velitele jednotky a seznam členů včetně 
dokumentace o jejich odborné způsobilosti 
a doklad o jejich zdravotní způsobilosti pro vý-
kon služby v JSDH obce. Tento předpis dále ře-
ší péči o zasahující členy JSDH, systém poho-
tovostí, způsob poskytování náhrady ušlého 
výdělku a podmínky akceschopnosti JSDH.

Auta, cisterny, přilby…
Rozsah technického vybavení a kompetencí 
konkrétní jednotky je dán podle úrovně zařa-
zení jednotky požární ochrany (JPO) a jejího 
předurčení. 

Pro účely plošného pokrytí se jednotky po-
žární ochrany dělí na jednotky s územní působ-
ností zasahující mimo území svého zřizovatele 
(JPO I – III) a ty s místní působností (JPO V).

Minimální požadavky na vybavení JSDH ob-
ce stanovuje příloha č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., 
o organizaci a činnosti JPO. Vybavení se odvíjí 
od kategorie jednotky. Pokud je JPO pouze 
s místní působností (JPO V), musí být vybavena 
minimálně motorovou stříkačkou, je-li to odů-
vodněno plošným pokrytím a dokumentací, pak 
by měla být vybavena minimálně cisternovou 
automobilovou stříkačkou (CAS), dopravním 
automobilem, dýchacími přístroji, odsavačem 
kouře nebo přetlakovým ventilátorem, přenos-
nou radiostanicí a  mobilním telefonem. Další 
vybavení nad rámec požadavků vyhlášky o jed-
notkách PO se odvíjí z předurčenosti jednotky 
SDH obce pro záchranné práce, např. v systému 
předurčenosti pro záchranné práce při silnič-
ních dopravních nehodách nebo na havárie 
spojené s únikem nebezpečných látek a  další. 
Konkrétní zařazení a předurčení řeší HZS. Tech-
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O dobrovolných hasičích v jednotkách i sborech
Zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má v České republice svou významnou tradici. Mnoho měst 
a obcí se pyšní často malebnými budovami „hasičáren“. Dobráci jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí obecního 
života. Jaká je však právní úprava a jakou právní formu vlastně mají jednotky sboru dobrovolných hasičů? 

V Kytlicích na Děčínsku ještě před pár lety neměli hasiči ani zbrojnici, ani auto a další vybavení. Nakonec si zde postavili zbrusu novou hasičárnu „ve starém sty-
lu“, jež krásně zapadá do rázu CHKO Lužické hory, které jsou jedinečné právě i díky zdejší lidové architektuře.



nickými podmínkami požární techniky se de-
tailně zabývá vyhláška č. 35/2007 Sb.

Členové JSDH mají samozřejmě nárok na 
vybavení ochrannými pomůckami jednak pro 
zásahy (oblek, obuv, přilbu a rukavice), jednak 
pro plnění dalších úkolů (pracovní stejnokroj – 
oblíbené PSII, rukavice a čepici). V případě, že 
je JSDH určená např. k zásahům na vodě, bude 
patřit k vybavení minimálně záchranná vesta 
a přilba.

Financování JSDH  
je navázáno na rozpočet obce
Je zřejmé, že vybavení JSDH je finančně nároč-
nější a pokud má mít odpovídající kvalitu, vyža-
duje často vynaložení nemalých prostředků. Při 
ceně cisterny v řádech milionů korun je velmi 
pravděpodobné, že k nákupu větší techniky bu-
de třeba využít některou z dotací, které pravidel-
ně vypisuje Hasičský záchranný sbor ČR  (HZS). 
HZS přispívá formou dotací také na financování 
odborné přípravy velitelů a strojníků, na zajiště-
ní akceschopnosti jednotky a  věcné vybavení. 
Dalším zdrojem financování činnosti JSDH mo-
hou být různé programy, jež vypisují krajské úřa-
dy. Pokud JSDH zasahuje u  dopravních nehod, 
dostává paušální úhradu za zásah podle počtu 
hodin od příslušné pojišťovny.

Povinnosti členů  
jednotky stanoví zákon
Členové dobrovolných jednotek požární ochra-
ny, tedy dobrovolní hasiči, mají své zákonem 
stanovené povinnosti. Musí důsledně plnit úko-
ly vyplývající ze základního poslání jednotek 
požární ochrany, při zásahu na místě požáru ne-
bo při záchranných pracích při živelní pohromě 
nebo jiné mimořádné události plnit rozkazy ve-
litele zásahu a pokyny svých nadřízených, dodr-
žovat předpisy o požární ochraně upravující čin-
nost na místě zásahu, prohlubovat své odborné 
znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si 
potřebnou fyzickou zdatnost, podrobovat se 

6 SAMOSPRÁVA V PRÁVU • Zpravodaj pro klienty SMS-služby s.r.o. • 1/2022

stanoveným preventivním zdravotním prohlíd-
kám. A to vše obvykle ve svém volném čase.

Je činnost hasičů odměňována?
Zákon o požární ochraně stanoví, že členům 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za 
hašení požárů a záchranné práce při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech 
v mimopracovní době poskytuje obec odměnu. 
Její výše není stanovena, obvykle závisí na fi-
nančních možnostech obce. Samotní hasiči čas-
to své působení v JSDH chápou jako dobrovol-
nou činnost, za kterou neočekávají odměnu. 

Zákon nestanoví formu smluvního vztahu 
člena JSDH a obce. Uvádí pouze, že činnost 
v jednotce je zpravidla vykonávána v pracovně 
právním vztahu k obci. V mnoha obcích mají 
hasiči s obcí uzavřenou některou z dohod o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr (tj. doho-
da o provedení práce či dohoda o pracovní čin-
nosti). Z praxe jsou známé i případy, kdy je 
vztah člena JSDH s obcí založen na základě ji-
ného smluvního vztahu, např. Dohody o člen-
ství v JSDH (pozn. tzv. nepojmenovaná smlou-
va) s tím, že by zde měla být upravena práva 
a  povinnosti obou stran. Obec obvykle zajistí 
a uhradí pro členy JSDH pojištění jak pro případ 
úrazu, tak pojištění na škody způsobené čin-

ností v JSDH. Některé obce nabízí i nepeněžní 
benefity, jako je např. možnost využít zvýhod-
něných telefonních tarifů nebo využití bezplat-
ných vstupů na sportoviště či na kulturní akce.

Velkou otázkou ponechanou v tomto pří-
padě bez odpovědi je situace, kdy chce dobro-
volný hasič vykonávat činnost v jednotce dob-
rovolně, bez nároku na odměnu.

Rozdíl mezi JSDH a SDH
Přestože si to kdekdo plete, jednotka sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH) a sbor dobrovol-
ných hasičů (SDH) nejsou totéž. SDH bývá vět-
šinou název spolku, jenž vznikl na základě 
občanského zákoníku s vlastní právní subjek-
tivitou. Tento spolek má na starosti obvykle 
výchovu dětí, pořádání oblíbených společen-
ských akcí nebo provozuje hasičské sporty a na 
svoji činnost může čerpat od obce dotace. 

Přes složitou problematiku, mnoho hodin 
času věnovaného vzdělávání, údržbě techniky, 
výcviku, přes spoustu povinností stojí za to 
dobrovolné hasiče podporovat. Budou to totiž 
s velkou pravděpodobností právě oni, kdo nám 
v těžkých chvílích přijdou pomoci.

Jana Ullrichová
Autorka článku čerpala informace ze zdrojů: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška 
247/2001 Sb., NV č. 172/2001 Sb., MetodikMV – 

GŘHZS ČR č.j. MV-52763-6/PO-2008

Jana Ullrichová vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou, fakultu řízení, obor vědecko-
-technické informace. Od roku 1989 pracuje 
ve veřejné správě. Působila na různých pra-
covních pozicích, od roku 2010 je vedoucí 
Finančního odboru Městského úřadu v Čer-
nošicích. Je rovněž členkou Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů v Černošicích.Pojbuky, okres Tábor



O postavení zastupitelstva
Velmi zjednodušeně lze říci, že zastupitelstvo 
obce je nejvyšším orgánem obce. Toto postave-
ní vyplývá z principu autonomie samosprávy, 
na kterém je založeno obecní zřízení v České 
republice. Znamená to, že si obec v rámci svého 
území zákonem stanovený okruh otázek řeší 
sama, nezávisle na státní moci. Orgánem, kte-
rý rozhoduje ve věcech samostatné působnos-
ti, je zastupitelstvo obce.

O volbách do zastupitelstev obcí
Zastupitelstvo volí občané obce na základě 
všeobecného, rovného a přímého volebního 
práva tajným hlasováním podle zásad poměr-
ného zastoupení. Postup stanoví speciální zá-
kon o volbách do zastupitelstev obcí 1). Funkční 
období zastupitelstva je čtyřleté. Počet členů 
zastupitelstva je odvozen od počtu obyvatel 
obce a velikosti územního obvodu a stanoví jej 
stávající zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů 
před konáním voleb.

Mandát člena zastupitelstva vzniká zvole-
ním, tedy ukončením hlasování ve volbách. 
Každý člen zastupitelstva je povinen vykoná-
vat svůj mandát osobně a není přitom vázán 
žádnými příkazy. 

O odměně za výkon funkce zastupitele
Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. 
Dle zákoníku práce je výkon funkce zastupitele 
překážkou v práci z důvodu obecného zájmu. 
Pro výkon této funkce může být zastupitel buď 
dlouhodobě uvolněný, anebo neuvolněný. Po-
kud zastupitel vykonává svou funkci vedle pra-
covního poměru (tedy jako neuvolněný), má ná-
rok na zákonem stanovený rozsah pracovního 
volna. Členové zastupitelstva, kteří jsou pro vý-
kon této funkce dlouhodobě uvolněni, mají ná-
rok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsa-
hu k výkonu této veřejné funkce, avšak bez náro-
ku na náhradu mzdy či platu. Odměnu za výkon 
funkce zastupitele stanoví zákon o obcích, a to 
jako měsíční odměnu a odměnu při skončení 
funkčního období. Také tzv. neuvolněným za-
stupitelům může být za výkon jejich funkce po-
skytnuta odměna, její výši stanoví zastupitel-
stvo v rámci maximálního limitu stanoveného 

prováděcím právním předpisem. Odměna za-
stupitele je závislá také na dalších funkcích, kte-
ré zastupitel v rámci obce vykonává.

O právech a povinnostech  
člena zastupitelstva obce
Zastupitel má tři základní práva, jež definuje 
zákon o obcích – předkládat orgánům obce ná-
vrhy k projednání, vznášet dotazy, připomínky 
a podněty ve vztahu k orgánům obce a někte-
rým dalším subjektům a požadovat od zaměst-
nanců obce, zařazených do obecního úřadu 
(a také od zaměstnanců obcí zřízených či zalo-
žených právnických osob), informace o věcech, 
které souvisí s výkonem jeho funkce. Zákon 
o obcích stanoví zastupitelům také povinnosti, 
a to povinnost zúčastňovat se zasedání zastu-
pitelstva a jiných orgánů obce, jejichž je čle-
nem, a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží. 
Rovněž je povinen hájit zájmy občanů a jednat 
a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost 
jeho funkce. Tato povinnost se na zastupitele 
vztahuje po celé jeho funkční období, a to ne-
jen v době konání zasedání zastupitelstva, ale 
i v každodenním běžném životě.

Důležitou povinností zastupitele, samostat-
ně uvedenou v zákoně o obcích, je zákaz tzv. 
střetu zájmů zastupitele. Ten je zde uveden ja-
ko sdělovací povinnost pro toho zastupitele, 
u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho po-
díl na projednávání a rozhodování určité věci 
mohl znamenat buď výhodu, nebo škodu (pro 
něj anebo osobu jemu blízkou či subjekt, který 
zastupuje). Takový zastupitel je povinen tuto 
skutečnost ještě před zahájením jednání or-
gánu obce sdělit. Splnění této povinnosti je 
však ponecháno na vůli zastupitele, zastupi-
telstvo nemůže rozhodnout o vyloučení zastu-

pitele z projednávání věci pouze proto, že by se 
ho takováto situace mohla týkat, či proto, že 
svou sdělovací povinnost nesplnil.

O pravomocích zastupitelstva
Vyhrazená pravomoc zastupitelstva je v zákoně 
o obcích rozdělena do dvou ustanovení. Pravo-
moci vyhrazené zastupitelstvu může zastupitel-
stvo delegovat na jiný subjekt pouze v případě, 
že tak stanoví zákon. Zároveň si zastupitelstvo 
může vyhradit další pravomoc v samostatné pů-
sobnosti obce, avšak pouze takovou, která není 
zákonem vyhrazená radě obce. 

Zastupitelstvo rozhoduje usnesením. Pod-
mínkou usnášeníschopnosti zastupitelstva je 
přítomnost nadpoloviční většiny všech zastu-
pitelů. Usnesení je přijato, pokud s předloženým 
návrhem vyjádřila souhlas nadpoloviční větši-
na všech zastupitelů.

O jednání zastupitelstva a zápisu
Zastupitelstvo se schází dle potřeby, minimálně 
však jednou za tři měsíce. Svolává a řídí je zpravi-
dla starosta obce. Informaci o místě, době a navr-
ženém programu musí obecní úřad zveřejnit na 
úřední desce obecního úřadu minimálně sedm 
dnů před zasedáním zastupitelstva. Tím je zajiš-
těno seznámení veřejnosti s konáním zasedání, 
které je veřejné a může se ho zúčastnit kdokoliv.

O průběhu zasedání zastupitelstva se do de-
seti dnů vyhotovuje zápis, přičemž zákon o ob-
cích stanoví jeho obsah. Podepisuje jej starosta 
anebo místostarosta a tzv. ověřovatelé.

Podrobnosti o jednání zastupitelstva sta-
noví jednací řád a zastupitelstvo je dle zákona 
o obcích povinno jej vydat.

Připravila Slávka Kopačková
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Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost 
z těchto vztahů vyplývající. Jako každá jiná právnická osoba vyjadřuje svou vůli navenek prostřednictví svých orgánů. Těmi jsou zastupitelstvo, 
rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Zákon o obcích každému z nich stanoví pravomoci, které jménem obce vykonává. Postup-
ně je představí seriál o orgánech obce.

Seriál: Orgány obce

Díl první: Zastupitelstvo obce
Obec samostatně zastupuje zastupitelstvo obce. Toto ustanovení nalezneme v části první zákona o obcích a vyplývá 
z něj, že zastupitelstvo reprezentuje vůli obce jako samostatného subjektu. 

1)  Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů



Může obec v právním jednání zastoupit jiný subjekt?
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 9. 2003, sp.zn.: 21 Cdo 224/2002
Rozsudek Nejvyššího osudu ČR ze dne 30. 10. 2007, sp.zn.: 30 Cdo 3598/2006

V prvním z uvedených rozsudků soud řešil otázku přípustnosti práv-
ního jednání advokátem, který jednal jménem obce na základě ge-
nerální plné moci vystavené starostou obce. Soud v tomto rozsudku 
konstatoval, že oprávnění rozhodovat o právním jednání obce 
(tj. o tom, zda, případně jaké právní jednání obec učiní), je ze zákona 
beze zbytku rozděleno mezi obecní radu a obecní zastupitelstvo. 
Žádný z těchto orgánů však nemůže vystupovat jménem obce nave-
nek. Toto oprávnění přísluší výlučně starostovi, který je jediným sub-
jektem, jenž je oprávněn projevovat vůli obce navenek, a proto také 
pouze starosta obce může jménem obce plnou moc udělit. Nemůže 
však sám vůli obce vytvářet. Rozhodnutí zastupitelstva nebo rady je 
zákonem stanovenou podmínku právního jednání (tzv. condicio le-
gis). Protože udělení všeobecné (generální) plné moci je rovněž práv-
ním jednáním, musí o něm rozhodnout před jejím udělením staros-
tou obce ten orgán, který by jinak byl oprávněn o daném právním 
jednání rozhodovat dle zákona o obcích. 

K totožnému závěru dospěl Nejvyšší soud ČR také v druhém z vý-
še uvedených rozsudků. V tomto případě soud zdůraznil potřebu za-
bývat se posouzením otázky platnosti uzavřené kupní smlouvy jako 
předběžné otázky ve sporu o platnost odstoupení od ní. V této sou-
vislosti pak totožně uvedl závěry týkající se možnosti udělení plné 
moci k jednání jménem obce. Rozhodnutí o udělení plné moci jiné 
osobě jednající za obec patří do pravomoci toho orgánu, který je ji-

nak oprávněn rozhodovat o právním jednání, které má být na zákla-
dě plné moci učiněno. Pokud tato podmínka nebyla splněna, zakládá 
dle Nejvyššího soudu ČR absence takového rozhodnutí absolutní ne-
platnost této plné moci. 

Obec tedy může uskutečněním konkrétního právního jednání 
anebo více blíže nespecifikovaných právních jednání pověřit jiný 
subjekt. O tomto pověření musí rozhodnout příslušný orgán obce (tj. 
rada anebo zastupitelstvo) podle toho, jaká právní jednání lze na zá-
kladě tohoto pověření činit. O projevu vůle obce navenek rozhoduje 
starosta obce, jenž plnou moc k tomuto jednání podepíše. Právní 
jednání učiněné na základě takové právní moci zavazuje přímo obec.

Připravila Slávka Kopačková

Judikát

Orgány obce
Zákon o obcích v § 5 výslovně uvádí, že orgánem obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Mezi 
orgány obce zařazuje také komise, jestliže jim byl svěřen výkon přenesené působnosti. V tom případě je zákon o obcích označuje jako výkon-
né orgány a starosta jim po projednání s ředitelem krajského úřadu může v určitých věcech svěřit výkon přenesené působnosti. Za výkon této 
činnosti (přenesené působnosti) odpovídají komise starostovi. 

Lze na základě směrnice o ochraně oznamovatelů hlásit  
také šikanu a diskriminaci na pracovišti?
V nové pravidelné rubrice přinášíme odborný pohled právníka. Tentokrát se ptáme Evy Janečkové.
Směrnice vymezuje svou věcnou působnost v článku 2, a to výčtem 
deseti oblastí, do kterých musí „porušení práva Unie“ spadat. Těmito 
oblastmi jsou:
a) zadávání veřejných zakázek;
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a finan-
cování terorismu;
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
d) bezpečnost dopravy;
e) ochrana životního prostředí;
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
h) veřejné zdraví;
i) ochrana spotřebitele;

j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informač-
ních systémů. 

Konkrétní unijní předpisy, jichž se porušení musí týkat, jsou vyjme-
novány v přílohách Směrnice.

Připravovaný zákon o ochraně oznamovatelů oblasti upřesňuje 
a působnost rozšiřuje i na porušení českých právních předpisů. Ob-
lasti ale zůstávají stejné, nedochází k jejich rozšíření.

Pokud má být s podaným oznámení nakládáno podle Směrnice, 
musí spadat do některé z vyjmenovaných oblastí. V režimu proto 
Směrnice nelze oznamovat nedodržování pracovní doby, šikanu na 
pracovišti či diskriminaci na základě věku, pohlaví, národnosti apod., 
neboť tato jednání nespadají do její věcné působnosti. 

Slovníček 

Názor právníka

Autorka se profesně věnuje práci 
pro obce a jimi zřízené subjekty, 
aktuálně pracuje jako právník-
-referent na Odboru právních 
služeb městské části Praha 8. 
Poskytuje poradenství ve všech 
oblastech práva, pokud se týkají 
otázek řešených městskou částí 
a jejími orgány, včetně škol.
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Vybavujete ve škole novou třídu? Sháníte firmu na svoz odpadu? 

Nebo rekonstruujete obecní dům? 

Naše šéfprůvodkyně Eliška Kloučková a její tým udělají všechno 

pro to, aby vaše k dodavateli  cesta byla co nejkratší a nejpohodlnější. 

 Kontaktujte nás, abychom vás vyslechli a seznámili s plánem cesty.

Tak batohy na záda, vyrážíme!

KOMPLETNÍ ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Pomůžeme vám se specifikací předmětu zakázky, zpracujeme výzvu a zadávací 

dokumentaci. Budeme k dispozici pro vyřizování dotazů účastníků řízení 

a zveřejníme veškeré dokumenty.

INDIVIDUÁLNÍ METODICKÁ PODPORA

Nevíte si rady s konkrétním postupem při zadávání veřejné zakázky? Řešíte kontrolu 

prováděnou poskytovatelem dotace? Obraťte se na nás.

ŠKOLENÍ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK KROK ZA KROKEM 

Osobně zaškolíme starostu či pověřeného zastupitele k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu i ve zjednodušeném podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek.

Les dobrých
úmyslů

Zbytečná
zastávka

Úřad
ztraceného
času

KONZULTACE POSTUPU ZADÁVÁNÍ VZMR A AKTUALIZACE OBECNÍ SMĚRNICE

Se zástupci obce konzultujeme nastavené postupy zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a zaměříme se na možná rizika. Navrhneme a vypracujeme aktualizaci 

souvisejících dokumentů, zejména Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.

 PUBLIKACE A VZOROVÁ DOKUMENTACE

V sekci Dokumenty na webu www.sms-sluzby.cz je vám k dispozici příručka Veřejné 

zakázky malého rozsahu prakticky: jak je zadávat, abyste si nezadali? doplněná 

o kompletní vzorovou dokumentaci pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu. 

Veškeré uvedené dokumenty jsou pro členy SMS ČR k dispozici ZDARMA.

POMŮŽEME VÁM S:

STRASTIPLNÁ CESTA 

K VEŘEJNÉ

ZAKÁZCE

   eliska.klouckova@sms-sluzby.cz         +420 606 138 822         www.sms-sluzby.cz

úřad vašeho času -> úřad uveřejňování
moře poplatků -> moře ztraceného času
cesta pro razítko -> cesta pravidly poskytovatelů dotací
úřadová kolona -> kolona žádostí o vysvětlení.Moře

ztraceného
času

Cesta pravidly
poskytovatelů
dotací

Kolona žádostío vysvětlení

Hora
papírů

Zadavatelův
skok

Úřad 
uveřejňování



KONZULTACE POSTUPU ZADÁVÁNÍ VZMR A AKTUALIZACE OBECNÍ SMĚRNICE

Se zástupci obce konzultujeme nastavené postupy zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a zaměříme se na možná rizika. Navrhneme a vypracujeme aktualizaci 

souvisejících dokumentů, zejména Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.

PUBLIKACE A VZOROVÁ DOKUMENTACE

V sekci Dokumenty na webu www.sms-sluzby.cz je vám k dispozici příručka Veřejné 

zakázky malého rozsahu prakticky: jak je zadávat, abyste si nezadali? doplněná 

o kompletní vzorovou dokumentaci pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu. 

Veškeré uvedené dokumenty jsou pro členy SMS ČR k dispozici ZDARMA.

S ČÍM JEŠTĚ POMŮŽEME:

CENÍK SLUŽEB

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby a dodávky 14 000 Kč

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 19 000 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení na služby a dodávky 24 000 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 30 000 Kč

Otevřené řízení na služby a dodávky 35 000 Kč

Otevřené řízení na stavební práce individuální kalkulace

INDIVIDUÁLNÍ ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka dělená na části navýšení ceny o 30 %

Opakované zadávací řízení 50 % ceny

Administrace dotované veřejné zakázky v MS2014+ 2 500 Kč

Poradenství v oblasti veřejných zakázek 1 000 Kč/hod

Instruktáž: zadávání zakázek krok za krokem (60-90 minut) 3 000 Kč

Konzultace postupu VZMR vč. aktualizace obecní směrnice 4 500 Kč

Použití vzorových dokumentů dle aktuálního ZZVZ zdarma

OSTATNÍ SLUŽBY

Výše uvedené ceny zahrnují konzultaci, instruktáž či poradenství v prostorách 

naší pražské kanceláře. V případě, že klient preferuje setkání v jeho sídle, dovolujeme 

si za cestu účtovat 6 Kč/km.

Ceny jsou orientační. Individuální kalkulace se může od uvedených cen mírně lišit, přičemž 

je vždy pevně stanovena na začátku naší spolupráce.

“Známe cestu a máme toho dost naježděno. Vydáte se s námi?
eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, tel. +420 606 138 822

„Je to sice dál, zato horší cesta!” 

Tak něco takového od nás rozhodně neuslyšíte! 

  

   

   

eliska.klouckova@sms-sluzby.cz

+420 606 138 822

www.sms-sluzby.cz

Známe terén a máme toho dost nachozeno. Vydáte se s námi?



POSOUZENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ZDARMA

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

UDRŽITELNOST PROJEKTU

ŘÍZENÍ PROJEKTU

DOTAČNÍ PORADNA A SERVIS

Proplacením poslední platby započíná tzv. udržitelnost projektu. Během této doby
je potřeba udržovat projekt dle podmínek smlouvy. V případě jejich nedodržení hrozí
žadateli sankce, které se v krajních případech mohou rovnat velikosti celé dotace.
V této fázi vám připravíme průběžné a závěrečné zprávy o udržitelnosti.

Schválením žádosti o dotaci celý proces administrace nekončí, nýbrž začíná. Abyste
zajistili, že předběžně alokované dotační příspěvky skutečně obdržíte, je nezbytné
dodržet veškeré podmínky a termíny stanovené poskytovatelem dotace. V této
záležitosti vám rovněž nabízíme pomocnou ruku. 

Během řízení projektu pro vás zajistíme:
         přípravu podkladů určených pro vydání rozhodného aktu
         podání žádosti o uvolnění finančních prostředků
         přípravu monitorovacích zpráv
         komplexní administraci výběrových řízení
         kontrolu harmonogramu a pravidla povinné publicity
         hlášení o změnách v projektu
 

Základ úspěšné administrace tkví v kvalitním a zejména dobře nastaveném
projektovém záměru. Zhodnotíme soulad vašeho projektového záměru s pravidly 
poskytovatele dotace. Dle stupně připravenosti pak doporučíme vhodné dotační 
příležitosti k možnému financování.

Nabízíme vám administraci žádosti o dotaci v celém životním cyklu, což zahrnuje:
         přípravu podkladů a povinných příloh, jako je např. studie proveditelnosti
       přizpůsobení projektu hodnotícím kritériím zvoleného dotačního titulu tak, aby
         měla vaše žádost co největší šanci na úspěch
         zajištění finálního a úspěšného podání žádosti o dotaci včetně všech jejích příloh

KONTAKTUJTE NÁS
V případě zájmu o administraci či cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:

martina.kurzova@sms-sluzby.cz



Píšeme pro školy přehledně a prakticky: 
zajímavé rozhovory, aktuální legislativa, 
kauzy, řešení pracovních situací. 
Předplaťte si Školu v právu a získejte 
přehled o tom, co se ve školství děje.

ZPRAVODAJ PRO KLIENTY SMS-SLUŽBY S.R.O. ČÍSLO 1/2022
WWW.SKOLAVPRAVU.CZ WWW.SMSCR.CZ WWW.SMS-SLUZBY.CZ

Vážení čtenáři,
vítám vás v novém roce při čtení prvního čís-
la již třetího ročníku elektronického zpravo-
daje Škola v právu.

Na začátku něčeho nového si vždy přeje-
me, aby se to povedlo, mělo to úspěch, aby se 
nám to líbilo a až to skončí, abychom byli spo-
kojeni s výsledkem. To stejné si přejeme i my 
z redakce Školy v právu. Také to přejeme vám, 
našim čtenářům, povětšinou ředitelům ma-
teřských a základních škol. Snad s námi bude-
te spokojeni i v roce 2022!

A čím nové číslo otevíráme? 
Tradičně rozhovorem. Václava Trojana, od-

borníka zaměřeného na ředitele škol, jsem se 
zeptala, jak se vyvíjí pozice ředitelů v českém 
školství, jaké výzvy je čekají. 

Co může udělat ředitel školy, když za-
městnanec nedodržuje vydaná mimořádná 
opatření ministerstva zdravotnictví? Na tako-
vou otázku odpovídáme v pravidelné rubrice 
Právní poradna pro školy. Přinášíme také pře-
hled předpisů, které nabyly účinnost na za-
čátku nového roku a svůj význam mají i pro 
školství. 

V rubrice Ptáte se pověřence jsem se sta-
la tentokrát respondentem já sama. Kolegové 
z redakce se mě ptali na činnosti našich pově-
řenců za poslední čtyři roky i na to, co plánuje-
me na tomto poli letos. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy seznamuje s podmínkami programu IROP 
a  oblastmi, na něž cílí. A nakonec nechybí 
ani pravidelná rubrika Krátce ze školství, v níž 
upozorňujeme na tři tematické zprávy ČŠI a na 
aktualizaci metodiky o konkurzním řízení na 
ředitele škol.

Vše dobré v novém roce 
a příjemné počtení přeje

Lenka Matějová
šéfredaktorka 

Jsme SMS-služby s. r. o. Obcím a školám pomáháme s ochranou osobních údajů, ad-
ministrací veřejných zakázek a dotací a s vypořádáním autorských práv. Nabízíme také 
pomoc se strategickým plánováním i audity webových stránek a pro klientské školy 
provozujeme bezplatnou právní poradnu. Více se dozvíte na www.sms-sluzby.cz.

Ředitel školy a její zřizovatel?
Nechť jsou odpovědnými partnery
s jasně rozdělenými pravomocemi 
Role ředitele školy je ve vzdělávacím procesu klíčová. Jde o nezastupitelnou 
osobu, která utváří charakter školy, vede ji, rozhodnutí ředitele dopadají na ši-
roké spektrum skupin: od dětí přes pedagogy k rodičům. Spokojenost rodičů 
se školou je pak zásadní také pro občanský život především na malých obcích. 
Zodpovědnost ředitele je rozsáhlejší, než si mnohdy laická veřejnost uvědo-
muje. O výzvách a možnostech ředitelského povolání, o roli jednotlivých akté-
rů i o tom, co změnit, aby si zřizovatel mohl při konkurzu na ředitele vybírat 
z množiny zajímavých kandidátů si povídáme s Ivanem Trojanem, bývalým ře-
ditelem školy a dnes již odborníkem a autorem mnoha publikací.

Ředitelům a ředitelkám škol se věnujete 
celá léta, píšete pro ně knihy, upozorňujete 
na problémy jejich profese. V čem všem to 
tedy má dnešní ředitel mateřské a základní 
školy těžké? 
Ředitelská práce je krásná a bez přehánění 
ovlivňuje každodenně stovky lidí. Je ovšem ve-
lice náročná, paradoxně osamělá a neskutečně 

především psychicky náročná. Systém navíc na 
ředitelky a ředitele postupně nakládá další 
a další úkoly.

Možná budete překvapeni, co všechno má 
ředitel na starosti, za co všechno odpovídá, ko-
lika oblastem se ve skutečnosti musí věnovat. 
Nemusí to být patrno na první pohled, ale vkrá-
dá se otázka, zdali to všechno je v silách jedno-
ho člověka. Nejen samotný objem práce, ale 

také střídání odlišných oblastí během jediné-
ho dne srovnatelné se skákáním opice ze stro-
mu na strom. Potom chybí čas na myšlenkové 
ukotvení, promýšlení činností, čas pro naladě-
ní na konkrétní věc nebo na věc tak prozaic-
kou, jako je odpočinek a nabrání nové energie. 
Vyhoření často hrozí v oborech a činnostech 
obrácených k druhým lidem…

Mění se výzvy, kterým ředitelky 
a ředitelé čelí?
Velikou výzvou pro ředitele škol je celé covidové 
období. Uzavírání škol, online výuka, hybridní 
výuka, administrace testů, karantény jsou jen 
střípky z celé plejády komplikací. Málokdo si 
uměl představit nejen výuku na dálku, ale i ná-
sledný návrat do škol, protože dlouhá doba bez 
sociálních kontaktů mnohde rozložila sbory, 
třídní kolektivy, vztahy, pracovní a studijní ná-
vyky. Důsledky všeho jdou zase za ředitelem. 

Je cestou k vyřešení alespoň části jmenova-
ných problémů zavedení středního článku 
v podobě metodické podpory, která se 
aktuálně pilotuje? 
Střední článek v podobě metodické podpory je 
dobrá myšlenka, ale běh na velice dlouhou trať. 
Ředitel školy skutečně nemá systematickou 
podporu ve svojí práci, nemá odborného nadří-
zeného. V současné době ministerstvo školství 
teprve ověřuje svoji představu ve dvou lokali-
tách (Semilsko a Svitavsko). Ředitelé potřebují 
podporu nabízenou a realizovanou co nejblíže 
vlastní škole, podporu založenou na skutečné 
aktuální potřebě, nikoli módnosti tématu nebo 
projektové výzvě. Co ovšem vím, střední článek 
by měl být schopen pomáhat i zřizovatelům, 
kteří mnohdy tápou ještě více než ředitel školy.

Spočívá podstata problému i jinde než 
např. v administrativní zátěži?
Systém pořád dokola zkoumá, co ředitele za-
těžuje, a mluví se o jejich odbřemenění, z toho 
se již stal kolorit. Dosud však nikdo nepřichází 
s konkrétním opatřením, co by ředitelé vůbec 
nemuseli vykazovat, co slouží jen úředníkům 
bez dalšího využití, popř. už konečně udělat 
státní registr informací, do něhož by škola jed-
nou jedenkrát vložila údaje o žácích i pracov-
nících a nemusela je nesmyslně, často v růz-
ných formátech vykazovat nejrůznějším sub-
jektům. Druhou stranou téže mince je otázka, 
zdali jsou ředitelé připravováni na to, jak zlep-
šit pedagogické vedení v případě úspěšného 
odbřemenění.

Z vlastní zkušenosti vím, že ředitelé 
mateřských škol jsou dlouhodobě upozaděni 
oproti ředitelům základních škol. Proč tomu 
tak je? Je to namístě? Nejsou mateřské školy 
v systému vzdělávání tak trochu přehlíženy?
Máte pravdu, mateřské školy dlouhodobě pře-
hlížíme a je to hrubá chyba, na kterou už nyní 
společnost doplácí. Mateřská škola není žádná 
hlídárna dětí, je to základ vzdělávací soustavy, 
klade základy vztahu k celoživotnímu učení, 

budování postojů a hodnotového rámce, což 
je nezbytnou podmínkou pro pokračování na 
úrovni základního vzdělávání. Podceňování 
jejího významu je známkou nerozumu a ne-
rozvážnosti.

Ovšem na druhé straně musím objektivně 
říci, že samotné mateřské školy mnohdy po-
třebují řádně přidat v komunikaci, v rozvoji 
vlastního profesního sebevědomí, aby je okolí 
bralo jako rovnocenné a nezastupitelné part-
nery a odborníky na rozvoj dětí předškolního 
věku. Z nelogického důvodu mají navíc ředi-
telky mateřských škol stanovenou nejvyšší mí-
ru přímé vzdělávací práce s dětmi, přestože je-
jich administrativní a ostatní práce se velice 
přibližuje zátěži ředitelů srovnatelně velikých 
základních škol.

Ještě poznámka ke covidu – na mateřské 
školy zapomínalo i samotné ministerstvo škol-
ství. Ředitelky ve všech přípisech mnohdy mar-
ně hledaly alespoň větu o tom, zdali se jich vy-
dané opatření týká. Bylo jim takto dáváno na-
jevo, že s nimi stát jako se vzdělávací institucí 
příliš nepočítá, ačkoli byly otevřeny prakticky 
po celé covidové období jako jediný druh škol.

Co je potřeba udělat pro to, abychom měli 
ve školách dobré ředitele?
Nejprve si ředitelů musíme vážit a dát jim dů-
věru, ne je neustále podezírat, kontrolovat 
a  nutit k nesmyslné byrokracii. Ale to je pro-
klamace, vím. Já vždy říkám, že ředitelská prá-
ce je výjimečná, zdaleka není pro každého, 
proto na ni musí být budoucí ředitel co nejlé-
pe připraven a stejně tak i podporován po ce-
lou dobu ředitelské práce.

Jakou roli v procesu přípravy pedagoga 
a možná budoucího ředitele hrají 
nebo by měly hrát pedagogické fakulty?
Pedagogické fakulty by měly hrát zcela jinou 
roli než dosud. Za prvé musejí pochopit, že zá-
klady školského managementu a pedagogic-
kého vedení patří již do pregraduální přípravy 
učitelů, protože se nastupující učitel velice 
rychle ve své práci dostane do situace, kdy bu-
de někoho vést, o něčem rozhodovat, komuni-

kovat a spolupracovat s dalšími lidmi. Bude 
pověřen funkcí třídního učitele, vedoucího tý-
mu či prací zástupce ředitele, ne?

O inovaci přípravného studia pro budoucí 
ředitele škol se mluví tak dlouho, že se tomu 
ani nechce věřit. Bohužel ani výsledky práce 
mnoha pracovních skupin i celostátních pro-
jektů postup neurychlily, byť byly jejich výstu-
py často velice kvalitní, do reálné praxe, a tím 
pádem k ředitelům škol, se z nepochopitel-
ných důvodů nedostaly. U nás vítězí klientelis-
mus, sílí vliv zájmových skupin sledujících 
vlastní cíle a ředitelská profese trpí. V této ob-
lasti stát totálně selhává, přitom vysoká míra 
autonomie škol a neskutečně veliké rozdíly me-
zi nimi jasně vyžadují precizní a v základním 
rámci srovnatelnou přípravu budoucích ředite-
lů. Z tohoto důvodu také vznikla naše Ředitel-
ská akademie, aby mimo zavedené hranice, 
struktury a kamarádíčkování jasně pojmenová-
vala, co je v této oblasti špatně.

Měl by ředitel školy jen učit nebo by se měl 
věnovat jen řízení školy? Nebo považujete 
za žádoucí určitý „mix“ – a pak se nevyhnu-
telně dostáváme k otázce, jaký poměr obou 
aktivit je žádoucí?
Každý vzdělávací systém na světě vychází z tra-
dice společnosti a je originální a neopakova-
telný. Český ředitel tradičně pochází z učitel-
ského hnízda a zůstává i po nástupu pedago-
gickým pracovníkem. Je to důležité téma – ale 
znovu připomenu veliké rozdíly mezi školami. 
V málotřídní základní nebo malé mateřské 
škole je ředitelka či ředitel každodenně s dět-
mi, je totiž jedním z malého množství peda-
gogů školy. Úplně jiná je situace ve veliké ško-
le, kde počet žáků přesahuje tisíc a na výuku 
ředitele zbývá minimální díl z jeho času.

Zde musím poukázat na zásadní chybu 
v chápání role ředitele. Podle mne ředitel musí 
být pedagogickým lídrem (bavím se mnohdy 
tím, kolik lidí tuto terminologii převzalo a čas-
to nevědí, o čem mluví). To ovšem neznamená 
více práce s žáky, ale kompletní práci s týmem 
pedagogických pracovníků, vytváření a imple-
mentaci školního vzdělávacího programu a vů-
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Střídání oblastí, kterým se ředitelé škol musejí věnovat, lze přirovnat k opici skákající ze stromu na strom.

www.skolavpravu.cz

DOPŘEJTE SVÉMU ŘEDITELI
AKTUÁLNÍ A PRAKTICKÉ INFORMACE

ZE ŠKOLSKÉHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
šéfredaktorka Školy v právu
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Vzácnou návštěvu byste do neuklizené kanceláře ani domova asi jen tak nevpustili.
Proč by to u obecního nebo školního webu mělo být jinak?
 
Návštěva může přijít kdykoli a odkudkoli - a i tady platí, že první dojem je často
rozhodující. Děláte ale dost proto, aby se nejen vzácní návštěvníci nezalekli hned
po prvním kliknutím? S tím vám pomůže naše nová služba - AUDIT WEBOVÝCH
STRÁNEK, díky které vytipujeme nedostatky a poradíme, jak je odstranit.
 
Prověříme, zda:
-    vaše stránky vyhovují požadavkům přístupnosti dle zákona č. 99/2019 Sb.
-    vaše stránky splňují veškeré zákonné požadavky na jejich obsah

Zformulujeme srozumitelná a konkrétní doporučení, jak identifikované nedostatky    
odstranit.

Umíme to? Umíme. Za poslední rok našima rukama prošly po účinnosti zákona
o přístupnosti internetových stránek stovky obecních a školských webů. Máme to 
prostě v ruce.

VELKÝ WEBOVÝ ÚKLID!

poslední úklid provedl

Michal Hinda, léto 2021

http://www.dpopro.cz

