
AMOSPRÁVA V PRÁVU

Vážení a milí čtenáři.
Představujeme vám první číslo dvouměsíčníku Samospráva v právu, 
jehož vydavatelem jsou SMS-služby s.r.o. Toto nové periodikum je ja-
kýmsi dvojčetem newsletteru Škola v právu, jenž už mnozí znáte. Sa-
mospráva v právu vás bude pravidelně seznamovat s tématy, kterými 
se obce dennodenně zabývají, poskytovat odborný, ale zároveň srozu-
mitelný pohled na ně, bude rovněž napomáhat při orientaci v množ-
ství různorodých otázek, s nimiž se obce potýkají. Informace se poku-
síme směřovat nejen k tématům, která se vztahují k aktuálním obdo-
bím roku, ale i k těm trvalým. A co si přečtete v prvním čísle? 

Začínáme rozhovorem s Adamem Furkem, jenž působí na Odboru 
dozoru a kontroly veřejné správy při Ministerstvu vnitra a v oblasti veřej-
né správy se specializuje zejména na svobodný přístup k informacím. 
Pana doktora jsme se ptali na směřování práva obcí a práva svobodného 
přístupu k informacím v České republice a s tím související problémy.

S rokem 2021 nabývá účinnosti dlouho očekávaná novela zákoníku 
práce. Jednu z významných věcných změn promítnutých v současné no-
vele představuje nová koncepce dovolené. Ta se dotýká i obcí, které jsou 
rovněž zaměstnavateli a musí na aktuální reformy reagovat. Přehledně 
vás o této, ale i o dalších změnách v novele seznámí článek Evy Janečkové.

V oblasti pracovního práva se ještě zdržíme. V prvním díle seriálu se 
specialista na pracovní právo Ondřej Preuss zaměřuje na skončení pra-
covního poměru se speciálním přihlédnutím k postavení obcí. Autor 
článku vás v tomto i v následujících dvou dílech seznámí s podrobnost-

mi o ukončení pracovního poměru a upozorní na úskalí s tím spojená. 
Články z oblasti pracovního práva budou stálou rubrikou zpravodaje. 

Pravidelně budeme informovat také o finančních tématech. Ředi-
tel Institutu veřejné správy na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko
-správní fakulty Masarykovy univerzity Filip Hrůza se v článku nazva-
ném Rozpočtové provizorium strašák nebo příležitost? zabývá otáz-
kou hospodaření obce v době, kdy nemá schválený rozpočet na 
příslušný rok. 

Věříme, že užitečné pro vás budou také koutky Judikát a Slovníček. 
V rubrice Judikát poskytneme krátký rozbor obsahu a závěru některé-
ho z judikátů, jenž se dotýká samospráv. Sledování aktuální judikatu-
ry totiž napomáhá zlepšit řešení problémů obcí a přizpůsobit je aktu-
álním právním výkladům. Slovníček zase krátce rozebere určitý po-
jem či právní institut orientovaný na samosprávy. Naším cílem je 
věnovat se zde takovým otázkám, které se na první pohled mohou je-
vit jako obecně známé a jasné, jsou však pro jednání obce natolik vý-
znamné, že jejich správné pochopení je pro obec zásadní. V každém 
čísle upozorníme i na nejdůležitější legislativní změny, a to zejména 
na změny těch zákonů, které se týkají obcí. 

Vážení čtenáři, stojíme před velkou výzvou, neboť vám chceme 
prostřednictvím Samosprávy v právu přinášet pravidelně kvalitní 
a přínosný „koktejl“ informací, jenž vám pomůže lépe řešit množství 
složitých otázek, se kterými se při řízení obce či v rámci práce pro ob-
ce potýkáte. Držte nám palce!

Slávka Kopačková, šéfredaktorka

Dobrá neměnnost poskytuje stabilitu,
která je cennější než překotný vývoj
Adam Furek je legislativním a právním odborníkem v oblasti kontroly veřejné správy. Specializuje se 
na poskytování informací o činnosti obcí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, je rov-
něž autorem řady odborných publikací. Za dobu, po kterou se pohybuje v oblasti veřejného práva, už podle svých slov 
zažil relativně hodně velkých i menších legislativních změn zaměřených na obecní i krajské samosprávy. Podle jeho 
letitých zkušeností je prý mnohdy nejlepší, když k žádným změnám nedojde. Dobrá neměnnost poskytuje totiž sta-
bilitu, která je pro činnost obcí cennější než překotný legislativní vývoj, byť vedený dobrým úmyslem, říká. 

Pane doktore, začátek nového roku je obvykle také 
příležitostí k vyhodnocení roku uplynulého. Jak hodno-
títe rok 2020 z pohledu odborníka na právo obcí?
Ohlédnu-li se za rokem 2020, hodnotím jej pozitivně, neboť – až na 
jednu výjimku – k žádným převratným legislativním novinkám nedo-
šlo. Nechávám však stranou daňové změny, které budou mít dopady 
i na financování samospráv. Onou pozitivní výjimkou je zákon o Sbírce 
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správ-
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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.

ních úřadů. Jedná se zjednodušeně řečeno o povinné centrální elektro-
nické publikování obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí a krajů. 
Na jednom místě by tak měly být dostupné všechny platné a účinné 
právní předpisy každé obce nebo kraje, a to v autentickém, resp. autori-
tativním znění. Každý se takto bude moci snadno seznámit s tím, jaké 
místní právo platí na území určité obce či kraje. Účinnost je navrhová-
na od 1. 1. 2022. Věřím, že tento zákon nakonec bude přijat (v době 
vzniku rozhovoru jej projednával Senát).

Pokračování na straně 2

Rozhovor
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Pokračování ze strany 1

Dobrá neměnnost poskytuje stabilitu,
která je cennější než překotný vývoj
Jste významným odborníkem 
v oblasti svobodného přístupu 
k informacím, autorem komentářů 
a odborných článků. Jak v této 
oblasti hodnotíte rok 2020?
Na rozdíl od komunálního práva se svobodný 
přístup k informacím v roce 2020 změnil dosti 
podstatně. Především svou působnost v této 
oblasti začal vykonávat Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Ten získal pravomoc – zjedno-
dušeně řečeno – procesně účinněji chránit ža-
datele proti případným chybám při vyřizování 
žádostí o informace ze strany povinných sub-
jektů. Úřad se totiž stal jakousi pomyslnou tře-
tí instancí, když nově může přezkoumávat zá-
konnost rozhodnutí o odvolání, tedy v praxi 
prověřit zákonnost neposkytnutí informace. 
Úřad nově plní i úkoly nadřízeného (odvolací-
ho) orgánu u takových povinných subjektů, ja-
kými jsou obchodní společnosti či jiné veřejné 
instituce. Z mého hlediska se úřad této své no-
vé agendy zhostil nadmíru statečně a dobře, 
a to i s přihlédnutím k nelehké personální situ-
aci, která tuto novou působnost provázela. 

Za důležitou událost považuji též další ze 
série rozhodnutí českých soudů na téma po-
skytování informací o platech a odměnách za-
městnanců a funkcionářů veřejné správy. 

Co konkrétně máte na mysli?
Myslím zde rozsudek Nejvyššího správního 
soudu z května loňského roku týkající se po-
skytování informací o odměnách vrcholných 
funkcionářů Kanceláře prezidenta republiky. 
Jakkoli z tohoto rozhodnutí mám poněkud 
smíšené pocity, neboť podle mého názoru 
Nejvyšší správní soud platový nález Ústavního 
soudu, na který navazuje, významově otočil 
směrem ke svému dřívějšímu, výrazně otevře-
nému přístupu k těmto informacím, přesto se 
jedná o asi nejvýznamnější judikát k právu na 
informace z roku 2020. Jeho důležitost se při-
tom v praxi postupně potvrzuje, a to nejen ve 
vztahu k pracovníkům Kanceláře prezidenta 
republiky, ale např. i při informování o poně-
kud nestandardně vysokých odměnách před-
stavitelů jednoho krajského úřadu.

Jak vnímáte současné postavení 
samospráv? Odpovídá legislativní 
nastavení jejich potřebám? 
Domnívám se, že ano. Český právní řád je zalo-
žen na relativně vysoké míře svobody obcí 
a krajů, jimž v mnoha oblastech umožňuje na 
státu značně nezávisle vybírat z různých řešení 
ta, která se samotné obci jeví jako optimální. 

Přitom je samospráva sice vázána určitými zá-
konnými požadavky, které mohou být do jisté 
míry vnímány jako omezující, ale stále platí, že 
jsou především „rámcové“ v tom smyslu, že 
právo na samosprávu, tedy právo vybírat opti-
mální řešení určité místní záležitosti, slovy 
Ústavního soudu nevyprazdňují. Je asi přiroze-
né, že stát bude mít vždy tendenci stanovovat 
samosprávám podrobnější mantinely a samo-
správy budou naopak volat po minimalistické 
regulaci. Ale současný stav je dle mého názoru 
ve svých parametrech vyvážený. Nezastupitel-
ná je pak úloha soudní ochrany práva na sa-
mosprávu, když z rozhodnutí správních soudů 
i Ústavního soudu je myslím zcela zřejmé, že 
nepřiměřené zásahy státu vůči samosprávě 
nejsou tolerovány.

Obrací se na vás starostové a jiní 
zástupci obcí, či dokonce občané 
obcí, se žádostmi o změnu zákona 
o obcích?
Bude možná překvapivé, že nikoli. Alespoň já 
osobně jsem žádné zásadní požadavky na pod-
statné změny zákona o obcích nezaznamenal. 
Jistě by se dal legislativní text vylepšovat, „vy-
brušovat“ v detailech, ale zásadní koncepční 
změny aktuálně ze strany samospráv myslím 
nijak plošně poptávány nejsou. V minulosti si-
ce byly diskuse na téma přímé volby starostů, 
existoval v tomto směru i určitý legislativní ná-
vrh, ale dnes není tato otázka – i s ohledem na 
nynější okolnosti – na pořadu dne.

 
Po jakých změnách zástupci 
samospráv nejvíce volají? 
Ze strany samospráv lze zaznamenat trvající 
obavu z kriminalizace rozhodnutí obecních or-
gánů v oblasti nakládání s majetkem a s tím 
související požadavky na případnou legislativ-
ní ochranu. Typickým příkladem mohou být 
prodeje obecního bytového fondu za zvýhod-
něných podmínek pro dosavadní nájemce. 

Z mého pohledu je ale právní úprava v této 
oblasti nastavena dostatečně, což podtrhla 
i poslední změna § 38 odst. 1 zákona o obcích. 
Ta zdůraznila to, co ze zákona již bylo možné 
dovodit výkladem, že porušením povinnosti 
péče řádného hospodáře není – zjednodušeně 
řečeno – řádně odůvodněná ekonomicky ne-
výhodná dispozice obecním majetkem. Pro-
blém v této oblasti tedy spatřuji spíše v ne-
vhodné aplikaci zákona než v jeho znění. Ze 
strany různých státních orgánů, které se naklá-
dáním s obecním majetkem zabývají, totiž ne-
ní vždy akcentováno to, že na tyto dispozice 
nelze klást úplně stejné nároky jako na hospo-
daření s majetkem státu. Tím myslím, že sa-
mospráva může zcela legitimně i legálně dis-

ponovat majetkem nevýhodně, pokud sama 
zváží, že tím získá jiný adekvátní přínos, byť by 
se nezúčastněné osobě tzv. s odstupem mohlo 
zdát, že takové řešení zdaleka není optimální. 

Rok 2020 byl poznamenán epidemií 
covid-19, která se dotkla všech 
oblastí života a ukázala potřebu 
změn mnoha zákonů pro případ 
výskytu obdobné situace v budouc-
nosti. Uvažuje se v této souvislosti 
také o změnách zákona o obcích? 
Ano, Ministerstvo vnitra, kde působím, připra-
vilo návrh změny zákonů o územních samo-
správných celcích, která by měla umožnit dis-
tanční účast zastupitelů i veřejnosti na jednání 
zastupitelstva, případně na schůzi rady obce 
nebo kraje. Již v minulosti pak byly specificky 
upraveny podmínky pro svolání zasedání za-
stupitelstva v době krizového stavu tak, aby 
zasedání zastupitelstva obce bylo možné svo-
lat již do dvou dnů namísto obvyklých sedmi. 
Do úvahy pro budoucí diskusi může být pří-

Adam Furek (1978) vystudoval Právnic-
kou fakultu UK v Praze. Po absolvování ci-
vilní služby a krátkém působení v advoka-
cii nastoupil na Ministerstvo vnitra, kde 
působí od roku 2004, nyní jako vedoucí 
legislativně-právního oddělení Odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly. Profes-
ně se věnuje problematice obcí a krajů 
a svobodnému přístupu k informacím. Je 
spoluautorem komentáře k zákonu o ob-
cích (C. H. Beck, 2019) a více vydání ko-
mentáře k zákonu o svobodném přístupu 
k informacím (posl. C. H. Beck, 2016). Ob-
cím a krajům se intenzivně věnuje též ve 
své přednáškové činnosti.

Rozhovor
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Krajské úřady, jako odvolací orgány 
v případě rozhodnutí o neposkytnu-
tí informace dle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím, stanoví 
v jimi vydaných rozhodnutích 
závazný postup pro obce. Je z vaše-
ho pohledu rozsah a kvalita takto 
poskytnutých „vodítek“ pro obce 
dostačující? Přispěla a přispívá ke 
zvýšení kvality při poskytování 
informací obcí?
To je velmi individuální. Samozřejmě pro obce 
jako povinné subjekty je optimální, pokud 
nadřízený orgán vysloví jednoznačný právní 
názor, tedy zda se má informace poskytnout. 
Může využít i tzv. informační příkaz, tedy naří-
dit obci vydání informace. Informační zákon 
přitom nepatří k aplikačně jednoduchým, 
avšak postupovat podle něj musejí všechny po-
vinné subjekty, od Magistrátu hlavního města 
Prahy až po obecní úřady nejmenších obcí. Po-
ptávka obcí po jednoznačném návodu, resp. po 
sdělení, zda informaci VYDAT ČI NEVYDAT, je 
tak zcela pochopitelná a oprávněná. Ne vždy 
však takové vodítko lze dát, typicky tehdy, po-
kud odvolací orgán informaci nemá ve spise 
a nemůže tudíž posoudit její zpřístupnitelnost.
 
Neúměrnou zátěž, jak personální, 
tak i časovou, představují pro obce 
i požadavky studentů, kteří potře-
bují od obcí velké množství informa-

cí pro své závěrečné práce. Co o tom 
míníte a co byste obcím poradil? 
Zde je především nutné říct, že k vyžadování in-

formací studenty pro účely přípravy závěrečných 
prací se v minulosti z hlediska zneužití práva na 
informace již vyjádřila správní judikatura. Podle 
ní v samotném faktu, že žadatel zamýšlí získané 
informace využít k přípravě své kvalifikační prá-
ce, nelze a priori shledávat zneužití práva na in-
formace. Je to i logické, neboť často určité statis-
tické údaje, které studenti poptávají, nemohou 
získat jinak než dotazem u  příslušných povin-
ných subjektů. Jedná-li se o mimořádně rozsáh-
lý informační požadavek, je možné se s žadate-
lem neformálně dohodnout na omezení či na ji-
ném způsobu získání informací. Kde to takto 
nejde, nezbývá než využít institutu náhrady ná-
kladů a žadatele vyzvat, aby za vyhledání infor-
mací nejdříve zaplatil. K tomu je možné využít 
i kvalifikovaný odhad nákladů, aniž by bylo nut-
né informace nejdříve vyhledat, a vyhnout se tak 
zbytečnému vynaložení času a prostředků, po-
kud by žadatel úhradu nakonec neprovedl. 

Můžete na závěr našim čtenářům 
prozradit, jaké legislativní novinky 
v souvislosti se zákonem o obcích 
chystáte?
Zde lze odkázat na již uvedené změny, tedy na 
přípravu distanční účasti na jednání zastupi-
telstev a na Sbírku právních předpisů územ-
ních samosprávných celků. To bude pro obce 
novinek myslím tak akorát...

Rozhovor vedla Slávka Kopačková

Zákoník práce se změnil. Co konkrétně novela přináší?
S prvním dnem nového roku nabývá účinnosti druhá část zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony1). Novela přináší řadu významných 
změn v různých oblastech pracovního práva. Přestože není pochyb o tom, že se dotknou všech zaměstnavatelů, výklad 
těchto změn není vždy jednotný a jednoznačný. Jak to tedy doopravdy je?

Přechod práv a povinností
Novela upravuje tzv. přechod práv a povinnos-
tí na přejímajícího zaměstnavatele, který vstu-
puje do pozice zaměstnavatele dosavadního. 
Podle současné právní úpravy není určena lhů-
ta, dokdy zaměstnanec musí dát zaměstnava-
teli výpověď v souvislosti s přechodem práv 
a  povinností, což způsobuje nejistotu přede-
vším na straně přejímajícího zaměstnavatele, 
ale také na straně zaměstnance. Novela zavádí 
konkrétní lhůtu 15 dnů, která běží ode dne, kdy 
byl dotčený zaměstnanec o přechodu řádně 
informován. Nové ustanovení rovněž řeší i si-
tuace, kdy zaměstnanec nebyl o přechodu práv 
a povinností informován vůbec nebo byl infor-
mován pozdě a/nebo nedostal všechny záko-
nem požadované informace. V takovém případě 
může dát zaměstnanec výpověď a pracovní po-
měr skončí dnem přechodu, anebo po 15 dnech, 
byla-li výpověď dána až po přechodu (nejpoz-
ději do dvou měsíců od přechodu).

K přechodu má docházet např. pouze teh-
dy, kdy bude činnost vykonávána stejným ne-
bo obdobným způsobem, nebo když nebude 
činnost spočívat v jednorázovém úkolu.

Překážka v práci na straně zaměst-
nance s náhradou a pracovní volno 
související s akcí pro děti a mládež
Pozměňovacím návrhem v rámci legislativního 
procesu byla zavedena nová překážka v práci na 
straně zaměstnance. Jedná se o pracovní volno 
s náhradou mzdy nebo platu pro zaměstnance, 
kteří působí na dětských táborech. Volno je 
možné poskytnout po dobu až tří týdnů, mzda 
nebo plat však budou nahrazeny pouze za je-
den týden, a to pod podmínkou, že se jedná 
o  akci právnické osoby zapsané ve veřejném 
rejstříku alespoň pět let a jejíž hlavní činností je 
práce s dětmi a mládeží. Tuto skutečnost musí 
zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.

Zároveň zůstává zachována podmínka sou-
stavné a bezplatné práce zaměstnance s dětmi 
a mládeží po dobu alespoň jednoho roku před 
uvolněním. Maximální výše poskytnuté náhra-
dy mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy 

1) První část tohoto zákona nabyla účinnosti již dne 
účinnosti dnem 30. července 2020.

padné posílení rozhodovacích pravomocí sta-
rosty či hejtmana v době krizového stavu v ma-
jetkové oblasti tak, aby tato rozhodnutí mohla 
být rychlá a tudíž i účinná. 

V oblasti svobodného přístupu 
k informacím došlo od roku 2000, 
kdy zákon o svobodném přístupu 
k informacím nabyl účinnosti, 
k významnému posunu ve vnímání 
poskytování informací, kterými 
obce disponují. Zpočátku opatrný 
přístup obcí při poskytování infor-
mací nepochybně doznal změn. Jak 
tento posun vnímáte?
V této oblasti je asi možné rozlišit dva hlavní 
trendy, často vyvolané přístupem jednotlivých 
žadatelů. Ve standardních situacích tzv. běž-
ných žadatelů se již obce, stejně jako jiné po-
vinné subjekty, s informačním zákonem smíři-
ly a zpravidla se snaží žadatelům vycházet 
vstříc a nevnímají informační žádosti jako cosi 
obtěžujícího. Jsou však žadatelé, kteří se na 
obce obracejí často s požadavky na získání vel-
kého množství informací. Ti bývají vnímáni ja-
ko moderně řečeno troublemakeři, a ze strany 
obcí je proto vůči nim patrná určitá rezistence. 
Specifickou kategorii pak představují žadate-
lé, kteří zákon zneužívají jako prostředek po-
msty vůči veřejné správě. Mezi takovým žada-
telem a obcí se pak rozhoří doslova papírový 
boj, na jehož řešení jsou prostředky informač-
ního zákona bohužel krátké. 



4 SAMOSPRÁVA V PRÁVU • Dvouměsíčník Sdružení místních samospráv ČR • 1/2021

Eva Janečková vystudovala právnickou fa-
kultu ZČU a zároveň filozofickou fakultu UK 
(obor historie). Od roku 2005 do roku 2014 
pracovala na Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, také na inspektorátu práce pro hl. m. 
Prahu, následně na MPSV. V současné době 
působí jako pověřenec pro ochranu osob-
ních údajů pro Úřad městské části Praha 8 
a  její příspěvkové organizace. Je garantem 
pro pracovní právo v Bezplatné právní porad-
ně online. Specializuje se zejména na pracov-
ní právo, ochranu osobních údajů, na právní 
problematiku vztahující se ke školským zaří-
zením, je autorkou řady článků a knih.

v národním hospodářství za první až třetí čtvrt-
letí kalendářního roku předcházejícího kalen-
dářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní 
volno, vyhlášené podle zákona upravujícího 
zaměstnanost.

Zaměstnavatel má nárok na úhradu po-
skytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního 
rozpočtu; nehradí se náhrada mzdy nebo pla-
tu nad rozsah stanovený tímto zákonem. 
Úhradu poskytuje na žádost okresní správa so-
ciálního zabezpečení podle sídla zaměstnava-
tele, je-li jím právnická osoba, nebo podle mís-
ta trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím 
fyzická osoba. Zaměstnavatel musí doložit po-
skytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění 
podmínek pro její poskytnutí.

Sdílené pracovní místo
Novela zavádí nový institut, který má sloužit ke 
slaďování rodinného a pracovního života. Za-
městnavatel může se dvěma nebo více za-
městnanci s kratší pracovní dobou a se stej-
ným druhem práce uzavřít dohody, podle 
nichž si zaměstnanci na sdíleném pracovním 
místě sami rozvrhnou pracovní dobu do směn 
po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na 
základě společného rozvrhu pracovní doby na-
plnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdé-
le ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Sou-
hrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců 
na jednom sdíleném pracovním místě nesmí 
překročit délku stanovené týdenní pracovní 
doby. Sdílené místo je třeba sjednat písemnou 
dohodou s dotyčným zaměstnancem. Pod-
statná na tomto institutu je změna základního 
pravidla o tom, že pracovní dobu rozvrhuje za-
městnavatel. V případě sdíleného místa platí, 
že předložit společný rozvrh pracovní doby 
v písemné formě musí zaměstnanci.

Doručování
Změna nastala také v oblasti doručování a bě-
hu lhůt. Současná právní úprava doručování je 
poměrně komplikovaná a zastaralá. Novela 
stanoví, že písemnosti mají být zaměstnanci 
doručovány do vlastních rukou na pracovišti, 
a pokud to není možné, může ji zaměstnavatel 
doručit:

a) kamkoliv, kde bude zaměstnanec zastižen, 
b)  prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb, 
c)  prostřednictvím sítě nebo služby elektronic-

kých komunikací, 
d)  prostřednictvím datové schránky (nový způ-

sob doručování).

Novela tedy výslovně zakotvuje možnost dor-
učování prostřednictvím datové schránky. Mi-
mo výše uvedené změny dochází rovněž k úpra-
vě lhůty uložení písemnosti při doručování pro-
střednictvím poštovních služeb z 10 pracovních 
dní na 15 kalendářních dní. Relevantní bude pro 
zaměstnavatele nově ta adresa, kterou mu za-
městnanec písemně sdělí. Jestliže si zaměstna-
nec uloženou písemnost v této lhůtě nevyzved-
ne, považuje se za doručenou posledním dnem 
této lhůty.

Náhrada újmy
Ačkoliv dosavadní úprava zajišťuje odškodně-
ní pozůstalých v případě úmrtí zaměstnance, 
který zemřel v důsledku pracovního úrazu ne-
bo nemoci z povolání, novela navyšuje částky, 
které budou pozůstalým vyplaceny. Nově je ta-
ké zavedena jednorázová náhrada nemajetko-
vé újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví 
zaměstnance.

Zrušení povinnosti vystavit zápočtový 
list v některých případech
Velmi praktická je pro zaměstnavatele část, 
která přináší zrušení povinnosti vystavovat zá-
počtový list u zaměstnanců, kteří pracují na zá-
kladě právního vztahu založeného dohodou 
o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení 
práce, pokud daný vztah nezaložil účast za-
městnance na nemocenském pojištění a nebyl 
z této odměny prováděn výkon rozhodnutí ne-
bo exekuce.

Odvolání z pracovního místa vedoucího 
zaměstnance a vzdání se tohoto místa
Novela zpřesňuje dosavadní úpravu odvolání 
z  pracovního místa vedoucího zaměstnance 
a vzdání se tohoto místa, a to ve dvou směrech. 

Dochází ke zpřesnění toho, u kterých vedou-
cích pracovních míst vedoucích zaměstnanců 
zaměstnavatele, který je právnickou nebo fy-
zickou osobou, s výjimkou podle § 33 odst. 3, je 
možné sjednat možnost odvolání z vedoucího 
pracovního místa. Dále novela uvádí, že ke 
skončení výkonu práce vedoucího zaměstnan-
ce na vedoucím pracovním místě dochází 
hned dnem doručení odvolání nebo vzdání se 
tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání 
se uveden den pozdější. 

Změny dovolené
Nejrozsáhlejší a nejzásadnější část novely se 
týká změn v oblasti dovolené. Novela přináší 
zjednodušení a zpřesnění výpočtů, které se 
budou nadále odvíjet od hodinového režimu 
týdenní pracovní doby. Bude platit, že dovole-
ná je vyjádřena v hodinách odpovídajících tý-
denní pracovní době zaměstnance. Nově jsou 
také dány podmínky pro prodloužení dovole-
né, jestliže zaměstnanec odpracuje za kalen-
dářní rok více než 52násobek dané týdenní 
pracovní doby. V takovém případě se prodlou-
ží délka dovolené vždy o 1/52 za každou nad-
pracovanou týdenní pracovní dobu.

Novela zachovává pouze dva typy dovolené 
– dovolenou za kalendářní rok, resp. její po-
měrnou část, a dodatkovou dovolenou. Dovo-
lená za odpracované dny byla zrušena.

Základní podmínky stanovené zákoníkem 
práce pro vznik práva na dovolenou, včetně 
okruhu překážek v práci, které se pro účely do-
volené považují, nebo naopak nepovažují za vý-
kon práce apod., zůstávají v zásadě zachovány.

Eva Janečková
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Pracovní právo

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.

Jaké má obec postavení vůči za-
městnancům?
Obec, jako uzemní samosprávní celek, se dle 
zákona č. 312/2002 Sb. řídí zákoníkem práce, 
a tudíž se na pracovněprávní vztahy úředníků 
obcí zákoník práce běžně vztahuje. V pracov-
něprávních vztazích mezi obcí a úředníky vy-
stupuje v pozici zaměstnavatele tajemník, kte-
rý uzavírá i ukončuje pracovní poměr se za-
městnanci a také určuje plat dle zvláštních 
předpisů. Nemá-li obec zřízenou funkci tajem-
níka, vykonává tuto pravomoc starosta obce.

Základními způsoby rozvázaní pracovního 
poměru dle zákoníku práce jsou obecně výpo-
věď, dohoda, okamžité zrušení pracovního po-
měru a zrušení ve zkušební době. Pracovně-
právní poměr úředníků se uzavírá na dobu ne-
určitou, pokud je však třeba nahradit dočasně 
nepřítomného úředníka na mateřské nebo ro-
dičovské dovolené, při které tato nepřítomnost 
bude delší než tři měsíce, lze uzavřít pracov-
ní poměr i na dobu určitou. V takovém přípa-
dě pak pracovní poměr končí uplynutím této 
doby.

My se nyní zaměříme na rozvázání pracov-
ního poměru z hospodářských důvodů. Nikdo 
se samozřejmě nechce zbavit klíčových a kva-
litních zaměstnanců, zejména když si uvědo-
mí, jak obtížné bylo je sehnat. Někdy to však 
nutné je a nevyplatí se v celém procesu dělat 
chyby. 

Nejlepší je dohoda o skončení 
pracovního poměru
Dohoda o skončení pracovního poměru dle 
§ 49 zákoníku práce je nejjednodušší a nejvíce 
doporučovanou možností, jak ukončit pracov-
ní poměr. V dohodě si smluvní strany mohou 
poměrně volně sjednat konkrétní podmínky 
rozvázání pracovního poměru a také ukončení 
takto postavit na jisto. V zásadě pak nehrozí 
žaloba, že je rozvázání neplatné (o tom příště). 

Mimo jiné lze sjednat i libovolný den ukon-
čení pracovního poměru, což je zvlášť výhodné 
v případech, kdy má například zaměstnanec 
již domluvenou novou práci. Dohoda totiž ne-
musí obsahovat výpovědní dobu, což pro za-
městnance znamená, že pokud se dohodne se 
svým zaměstnavatelem, může skončit i v den 
podpisu. Z pohledu zaměstnavatele je zase vý-
hodné, že např. problémový zaměstnanec ne-
bude déle na pracovišti „škodit“. Doporučuje-
me však v běžné praxi myslet i na předání 

agendy, kdy je např. nutné zasvětit kolegu či 
nového zaměstnance do úkolů odcházejícího. 
Právě zkušenosti jsou přitom častým cenným 
know-how odcházejících zaměstnanců. 

Dohoda nemusí obsahovat důvody 
rozvázaní pracovního poměru, ale…!
Důvody rozvázaní pracovního poměru dohoda 
obsahovat nemusí. V jistých případech však 
může mít uvedení důvodů vliv na nárok od-
stupného, a to zejména pokud byl pracovní po-
měr ukončen z organizačních nebo zdravot-
ních důvodů. Nezapomínejte ale, že nárok na 
odstupné může vzniknout, i když se důvod vý-
slovně neuvede. Pak ale musí zaměstnanec 
prokázat, co bylo důvodem jeho odchodu, 
např. že byly u zaměstnavatele schváleny orga-
nizační změny. Důvody je vhodné uvést i kvůli 
nároku na podporu v nezaměstnanosti. 

K dohodě se často motivuje zaměstnanec 
vyšším než zákonným odstupným. To může 
být účinný nástroj k dosažení smírného řešení, 
jak uvádíme dále. 

Dohoda musí být písemná a každá smluvní 
strana musí obdržet jedno vyhotovení. V do-
hodě se uvádějí identifikační údaje smluvních 
stran a den, kterým nastává rozvázání pracov-
ního poměru. Doporučujeme vypořádat i zbý-
vající dovolenou a uvést, že se strany vzdávají 
jakýchkoliv dalších nároků.

Kdy má zaměstnanec na odstupné 
nárok?
Při nezaviněném skončení pracovního poměru 
garantuje zákoník práce zaměstnanci „polš-
tář“, který mu má umožnit v klidu si najít no-
vou práci či jiné živobytí. Zákoník práce jedno-
značně stanoví pravidla, kdy vzniká zaměst-
nanci nárok na odstupné při nezaviněném 
ukončení pracovního poměru. 

Má ho např. zaměstnanec, který dostal vý-
pověď proto, že nadále nemůže vykonávat prá-
ci kvůli nemoci z povolání nebo pracovnímu 
úrazu, nebo zaměstnanec, který se zaměstna-
vatelem uzavřel dohodu o skončení pracovní-
ho poměru.

Nejčastěji však bude zaměstnanci odstup-
né náležet, pokud dostane výpověď z pracov-
ního poměru takzvaně z organizačních důvo-
dů, kdy tedy například dochází ke snižování 
stavu zaměstnanců a reorganizaci. V tomto 
případě je odstupné stanoveno podle odpra-
covaných let. Zaměstnanec má na odstupné 
nárok i tehdy, kdy dojde z výše popsaných dů-
vodů k ukončení pracovního poměru doho-
dou (někdy označovanou jako „výpověď doho-
dou") – tabulka níže. 

Délka pracovního poměru  Výše odstupného
Méně než jeden rok (méně než 365 dní)  nejméně 1 x průměrný měsíční výdělek 
Více než jeden rok, ale méně než dva roky  nejméně 2 x průměrný měsíční výdělek 
Více než dva roky  nejméně 3 x průměrný měsíční výdělek 

Ondřej Preuss je zakladatelem služby Do-
stupnyAdvokat.cz. Rád klientům pomáhá, 
když si nevědí rady s pracovními problémy, 
řeší za ně převod nemovitostí nebo poradí 
s autorskou licencí. Baví ho psaní odborných 
a popularizačních textů, které se většinou 
nějakým způsobem vážou k právní temati-
ce. Své zkušenosti předává budoucím kole-
gům na Právnické fakultě Univerzity Karlo-
vy, kde je tajemníkem Katedry ústavního 
práva. Právo studoval nejen v Praze, ale také 
rok ve Francii, na univerzitě v Nancy. Je vášni-
vým hráčem pétanque.
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FinanceRozpočtové provizorium jako strašák nebo příležitost?
Rozpočtové provizorium je tradičním nástrojem při řízení veřejných financí, a to jak na celostátní, tak i na regionální 
úrovni. Aktuální výzkum na vybraném vzorku ukázal, že tohoto nástroje využilo mezi lety 2010 až 2015 v průměru až 
28 procent měst nad 10 000 obyvatel a že to mělo vliv na přesnost běžných výdajů. Rozpočtové provizorium bývá čas-
to ne úplně správně chápáno. Dost často zejména v médiích bývá převážně negativizováno. Je přitom běžnou a trans-
parentní součástí dílčích nástrojů souvisejících s rozpočtovým hospodařením municipalit a může být vhodným po-
mocníkem nejen v turbulentních dobách. V dalším výzkumu se odborníci zaměřují také na zodpovězení otázky, zda 
později schvalované rozpočty mohou mít vliv na menší počet rozpočtových opatření.

Dle platné legislativy má institut rozpočtové-
ho provizoria své místo v rozpočtovém procesu 
při přípravě veřejných rozpočtů na všech úrov-
ních. Nicméně jeho používání a aplikace v pra-
xi je často spojena s nejasnostmi a někdy do-
konce i s pejorativním chápáním. Jeho využí-
vání, ať už jednorázové či pravidelné, ale nutně 
nemusí korespondovat s výrazem neschop-
nosti sestavit a schválit rozpočet, či dokonce 
být důkazem špatného hospodaření. Kromě 
pozitivních názorů na tento instrument (díky 
rozpočtovému provizoriu máme přesnější roz-
počet a méně následných rozpočtových opat-
ření a jiné), je tak možné setkávat se i s množ-
stvím negativních názorů (rozpočtové provizo-
rium zablokuje investice a jiné příklady).

Cílem tohoto článku je pokusit se poskyt-
nout čtenářům maximálně objektivní náhled 
na danou problematiku a zároveň také nabíd-
nout vhodný typologický příklad používání to-
hoto nástroje. Je pak na každé samosprávě, 
kterou cestu si zvolí, protože jen ona za ni po-
nese zodpovědnost. Smysluplné využívání to-
hoto institutu by mělo doplňovat ucelený sys-
tém finančního řízení dané municipality jaké-

koliv velikosti. Toto specifické téma je teď také 
velmi aktuální s ohledem na turbulentní vývoj 
tuzemské ekonomiky, na kterou jsou veřejné 
rozpočty navázány hlavně přes RUD a daňové 
příjmy, a dopady pandemie COVID v oblasti 
ekonomiky. S tím souvisí velká nejistota muni-
cipálních a regionálních veřejných rozpočtů 
při sestavování rozpočtů nadcházejících. Vyu-
žití rozpočtového provizoria pak může být pro 
některé municipality jedním z řešení pro zajiš-
tění co nejhladšího průběhu financování obce 
v této specifické době. Jako každý nástroj má 
však své výhody i nevýhody, přednosti i nedo-
statky a je potřeba k jeho využívání přistupo-
vat obezřetně.

Rozpočtové provizorium je upraveno v § 13 
a násl. zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů. Právní úprava stanoví, že ne-
bude-li rozpočet schválen před 1. lednem roz-
počtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření 
územního samosprávného celku nebo svazku 
obcí v době do schválení rozpočtu pravidly roz-
počtového provizoria. Tato pravidla, která mají 
zajistit plynulost financování na vlastní úrovni 

i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy, 
stanoví zastupitelstvo obce. Rozpočtové příjmy 
a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového 
provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu 
po jeho schválení. Nedodržení pravidel rozpoč-
tového provizoria je správním deliktem.

Pokud však obec rozváže s úředníkem pracov-
ní poměr výpovědí nebo dohodou kvůli důvo-
dům, které spočívají v přemístění jeho části, 
zrušení, nebo kdy se stane zaměstnanec nad-
bytečným z  organizačních důvodů, náleží za-
městnanci, který je úředníkem, vedle odstup-
ného dle zákoníku práce i odstupné dle § 13 
odst. 2 až 4 zákona o úřednících, pokud za-
městnanec naplnil stanovený počet let trvání 
pracovního poměru – tabulka vpravo nahoře.

Kdy nemá zaměstnanec 
na odstupné nárok?
Zaměstnanec naopak nebude mít nárok na 
odstupné, pokud sám podá výpověď nebo po-
dá tzv. výpověď ve zkušební době. Nárok na 
odstupné nevzniká ani v případě, kdy zaměst-
nanec pracuje na základě dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Vyšší odstupné motivuje…
Se zaměstnancem lze domluvit i vyšší odstup-
né a tím ho motivovat k rozvázání pracovního 
poměru. Výhodou je, že se z odstupného ne-
hradí zvláštní odvody. 

Příště se zaměříme na jednostranná ukon-
čení pracovního poměru pro situace, kdy do-
hoda není možná. Ondřej Preuss

Délka pracovního poměru Výše odstupného
Nejméně 10 let  2 x průměrný měsíční výdělek 
Nejméně 15 let  3 x průměrný měsíční výdělek 
Nejméně 20 let  4 x průměrný měsíční výdělek 
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Filip Hrůza je ředitelem Institutu veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Vedle toho také působí jako neuvolněný 
místostarosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Věra Vráblíková je odbornou zaměstnankyní Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou, kde se dlouhodobě věnuje oblasti rozpočtu, finanční 
kontroly či strategického plánování. 

Výhody Nevýhody

Zmrazení výdajů rozpočtu (proti nabobtnání rozpočtu). Minimum prostředků v RP jde na investice, rozpočet je udržovací
(není to úplně pravda, protože v rozpočtovém provizoriu se mohou 
hradit a provádět investice, které jsou kryty smlouvou nebo financo-
váním v roce předešlém).

Přesnější výpočty nákladů investic v novém roce (v opačném případě 
může hrozit nadhodnocený rozpočet o hrubý odhad investice; rozpoč-
tové provizorium dodá čas na vypsání zadávacího či výběrového řízení 
nebo nabídek na nové investice a do rozpočtu se již dostanou reálné 
náklady na investice).

Náklady spojené se zakonzervováním stavu investic (to se týká jen no-
vých investic, a ty se stejně připravují na období trvání RP, tedy obvykle 
pro období leden až duben). Pracuje se ještě s rozpočtovým výhledem, 
a ten musí obsahovat alespoň hrubý předpoklad plánovaných investic 
nebo také plán strategického rozvoje (vhodným plánováním a použí-
váním správných strategických nástrojů lze zamezit neplánovaným in-
vesticím).

Přesnější informace o daňových příjmech od státu (RUD) v novém roce 
(v opačném případě nadhodnocený rozpočet o hrubý odhad daňových 
příjmů). Tento jev působí i na výdajovou stránku rozpočtu, protože 
nadhodnocené příjmy obvykle nadhodnotí výdaje, které teoreticky ne-
musí být v konečném důsledku „kryté“.

Riziko odmítnutí investic či čerpání dotací například z EU (obec ale mu-
sí podávat žádosti o dotace buď v roce předešlém, tedy v době platnos-
ti řádně schváleného rozpočtu, anebo v době rozpočtového provizoria 
začnou pouze přípravné práce na žádosti o dotaci a podání žádosti 
schválí zastupitelstvo obce v době již schváleného rozpočtu).

Díky přesnějšímu rozpočtu (jak na příjmové, výdajové straně, tak na stra-
ně financování) je pak obvykle potřeba méně změn v novém rozpočtu, tj. 
rozpočtových opatření (tím se ušetří čas s prací kolem úpravy rozpočtu).

Snížená schopnost adaptace na změny v novém roce (rozpočet se v re-
žimu RP plní podle schváleného rozpočtu minulého roku).

Je více času na sestavení kvalitního (přesného) rozpočtu na další rok.

V zájmu plynulého a plnohodnotného zajištění financování obce lze doporučit, aby měla obec připravený uskutečnitelný a co nejreálnější plán 
kapitálových investic s dlouhodobějším výhledem. V zájmu zachování jeho reálnosti je potřebné, aby se důsledně naplánovaly a vzájemně 
skloubily všechny strategické dokumenty obce – strategický plán (delší časový úsek), rozpočtový výhled (nejméně na dva roky), rozpočet a roz-
počtové provizorium.

Příklad sestavení rozpočtového provizoria:

Základní přehled výhod a nevýhod rozpočtového provizoria:

Důvodová zpráva:

V § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že nebude-li roz-
počet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového 
provizoria. Jelikož rozpočet na rok xxxx nebude schválen před 1. lednem xxxx, hospodaření se řídí dle následujícího rozpočtového provizoria.

Pravidla rozpočtového provizoria na rok xxxx projednala RM dne ……………, usnesením číslo
……….. a doporučuje ZM schválit Pravidla rozpočtového provizoria na rok xxxx.

Pravidla rozpočtového provizoria na rok XXXX

Město/Obec bude hospodařit v roce xxxx dle rozpočtového provizoria ve smyslu § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, které bude mít účinnost do schválení rozpočtu na rok xxxx..

Výdaje obce, včetně financování, budou čerpány do výše 60 % z upraveného schváleného rozpočtu roku xxxx (vždy předešlý rok).
Nové investiční akce nebudou zahajovány s výjimkou investičních akcí, které mají pro rok xxxx (aktuální) financování zajištěno, a jsou za-
stupitelstvem města/obce schváleny. Na tyto investiční akce budou uvolňovány finanční prostředky v souladu se smlouvami uzavřenými 
v roce xxxx (předešlý) a letech předcházejících, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Finanční prostředky budou zabezpečeny z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů, přijatých dotací a z případného pře-
bytku hospodaření roku xxxx (předešlého).

Rozpočtové příjmy, výdaje a financování uskutečněné v době platnosti rozpočtového provizoria, se stávají příjmy, výdaji a financováním 
rozpočtu xxxx po jeho schválení v zastupitelstvu města/obce.

Návrh usnesení:

ZM/ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok XXXX.

Věra Vráblíková a Filip Hrůza
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. ledna 2020, sp. zn.:28 Cdo 37/2019
Usnesení Ústavního soudu ČR I. ÚS 1015/20 ze dne 5. května 2020

Způsobuje nedostatek určitého vymezení nemovitosti v záměru obce absolutní neplatnost následně uzavřené smlouvy?
V předmětném případě se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, nakolik mohla nedostatečně určitá identifikace nemovité věci ve zveřejněném 
záměru obce způsobit absolutní neplatnost smlouvy, která byla na jeho základě uzavřena. Jednalo se o nájem nemovité věci – budov, které by-
ly ve zveřejněném záměru označeny pouze svým názvem „Žižkovy kasárna“, aniž by zde byl dodržen zákon o obcích stanovící způsob označe-
ní nemovitosti v záměru. 

Obec je dle zákona při realizaci vybraných dispozic s majetkem obce povinna zveřejnit záměr. Účelem publikace záměru obce učinit záko-
nem předpokládanou dispozici s majetkem obce je informovat občany o dispozicích s obecním majetkem, zajistit, aby příslušné úkony probí-
haly transparentně, aby se o nich občané předem a včas dozvěděli, aby mohli upozornit na hrozící pochybení či nesprávné hospodaření obce 
a případně aby měli možnost projevit sami zájem o nabytí věcí, resp. práv plynoucích z obecního majetku. Zákon o obcích stanoví povinné ná-
ležitosti záměru, které musí obec dodržet. V předmětném případě Nejvyšší soud ČR konstatoval, že pokud není ze záměru zřejmé, k jakému 
předmětu se vztahuje, je tím objektivně vyloučena možnost potenciálních zájemců se k předmětu záměru relevantně vyjádřit a případně 
předložit své nabídky. Tento požadavek řádné identifikace (pozn. jednalo se o budovy stojící na části obecního pozemku) by byl splněn pouze 
s využitím odkazu na geometrický plán obsahující oddělenou část pozemku z původního pozemku anebo označením celého pozemku údaji 
dle katastru nemovitostí a dostatečně určitým s popisně srozumitelným vyjádřením části, která má být z doposud evidovaného pozemku od-
dělena a má být samostatným předmětem dispozice s majetkem. Ze závěru soudu pak vyplývá, že nedostatek záměru zveřejněného dle záko-
na o obcích má za následek neplatnost samotného právního jednání, jež se na jeho základě uskutečnilo.

V totožné věci se stěžovatelka obrátila také na Ústavní soud ČR, jelikož měla za to, že postupem soudů bylo porušeno její právo na spraved-
livý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud se ve svém usnesení přiklonil ke správnosti posouzení věci ze 
strany soudů. Konstatoval, že nelze očekávat obecnou znalost obvyklého označení nemovitosti širokou veřejností a zároveň že i všeobecně 
známé označení nemovitosti nevypovídá o konkrétním rozsahu těchto nemovitostí (vše demonstroval na označení „Pražský hrad“, který mů-
že zahrnovat několik budov a pozemků, přičemž není zřejmé, které konkrétně). 

Ústavní soud však zároveň konstatoval, že není obecně vyloučeno, aby se námitky absolutní neplatnosti smlouvy uzavřené na základě ne-
správně zveřejněného záměru obce dovolala i ta strana, která ve zveřejnění pochybila (tj. obec). Dle Ústavního soudu ČR je zde nutné přihléd-
nout k § 38 odst. 1 zákona o obcích, který ukládá obci s majetkem nakládat účelně a hospodárně, a tak obci v podstatě ukládá podání žaloby, 
pokud se dozví o skutečnostech zakládajících neplatnost smlouvy. 

V této rubrice se vám vždy pokusíme přiblížit ty nejpodstatnější připravované či schvále-
né změny zákonů a vyhlášek, které se dotýkají práva samospráv. Tady je výčet několika le-
gislativních změn, jejichž účinnost většinou nastala od 1. 1. 2021. 
•  Zákon č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění poz-

dějších předpisů a další související zákony – novela přináší změnu daňového řádu, a to 
s cílem jeho modernizace (podpora elektronizace daňového řízení, zjednodušení kont-
rolních postupů, změna sankčního systému apod.).

•  Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů a některé další související zákony – nejzásadnější změnou je způsob vý-
počtu dovolené, dalšími jsou např. změna v doručování, sdílené pracovní místo apod. 

•  Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zá-
kony – dochází mj. také ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zavedení stravenkového paušálu, zrušení superhrubé 
mzdy apod.).

•  Rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky – parlamentní volby se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

• Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů – zákon 
přináší pro občany více možností pro použití digitální komunikace s úřady, do budoucna 
počítá také se zavedením úředního ověření podpisu elektronickou formou.

Zpracovala Slávka Kopačková

Judikát

Z legislativy

Slávka Kopačková se po celý svůj profesní 
život věnuje práci pro obce a jimi zřízené 
subjekty, aktuálně je zaměstnancem měst-
ské části Praha 8 jako právník-referent 
Odboru právních služeb. V rámci své práce 
poskytuje poradenství ve všech oblastech 
práva, pokud se týkají otázek řešených 
městskou částí a jejími orgány, včetně škol.

Záměr dispozice s majetkem
Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako 
výprosu, a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce je dle § 39 zákona o obcích obec povinna zveřejnit po dobu nejmé-
ně 15 dnů před rozhodnutím tak, že jej vyvěsí na úřední desce obecního úřadu. Účelem je informovat občany o dispozicích s obecním majetkem, za-
jistit, aby příslušné úkony probíhaly transparentně, aby se o nich občané předem a včas dozvěděli, aby mohli upozornit na hrozící pochybení či ne-
správné hospodaření obce a případně aby měli možnost projevit sami zájem o nabytí věcí, resp. práv plynoucích z obecního majetku (předložit své 
nabídky). Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona (katastrální zákon). Záměr může obec zveřejnit také způsobem v místě 
obvyklým. V případě nezveřejnění záměru v zákonem stanovených případech je následně učiněné právní jednání neplatné (např. kupní smlouva). 

Slovníček


