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VZOR: VÝZVA  
K ODSTRANĚNÍ 
ODSTAVENÉHO VOZIDLA

CO JE V MOCI OBCE  
PŘI ZMĚNÁCH 
ÚZEMNÍHO PLÁNU?

Ř E Š Í M E  P R O B L É M Y  S A M O S P R Á V Y  A  Š E T Ř Í M E  V Á Š  Č A S U K Á Z KO V É  Č Í S LO

Odpovědnost zastupitelů vy-
plývá z  několika právních 
předpisů. Nejdříve se podívá-

me na tzv. soukromoprávní odpověd-
nost, kterou upravuje především ob-
čanský zákoník (OZ) a  částečně 
zákon o obcích (ZO). Občanský záko-
ník se uplatní tam, kde se to slučuje 
s povahou obcí jako právnických osob 
veřejného práva – typicky při řešení 
škod způsobených nedodržením uza-
vřených smluv. Rozhodují-li obce mo-
censky, vztahují se na jejich odpověd-
nost jiné právní předpisy, jak si 
popíšeme níže. 

Pro soukromoprávní rozhodová-
ní obcí platí, že jejich majetek musí 
být využíván účelně a  hospodárně 
v souladu s jejich zájmy a úkoly. Obec 
je povinna pečovat o  jeho zachování 
a rozvoj, proto se zastupitelům ukládá, 
aby se o něj starali tzv. s péčí řádného 

hospodáře a  jednali s  dostatečnými 
znalostmi i  loajalitou k  obci. Pokud 
svým rozhodnutím, které porušuje zá-
kon či smlouvu, způsobí škodu, mo-
hou za  ni nést odpovědnost (§ 159 
odst. 1 OZ). 

Občanskoprávní odpovědnost 
zastupitelů je nastavena poměrně 
přísně. Zejména u menších obcí může 
být problematické vyhovět třeba poža-
davku na dostatečné znalosti. Proto je 
vhodné vždy, kdy je to potřeba, žádat 
pro rozhodování stanovisko kvalifiko-
vaného odborníka. Navíc by měl být 
vybrán odborník, který věci skutečně 

rozumí – například advokáti se úzce 
specializují a expert na rozvody se ne-
musí dostatečně orientovat v  územ-
ním plánování. 

Zavinění a rozsah 
náhrady škody
Podle § 2911 OZ se předpokládá, že 
zastupitelé zavinili škodu z nedbalosti. 
Proto musí zastupitel prokázat, že ne-
dbale nejednal a  za  vzniklou škodu 
neodpovídá – musí být doloženo, že 
dbal řádného standardu péče a konal 
s pečlivostí a dostatečnými znalostmi. 

Protože obce nakládají s  milio-
novými částkami, je pro zastupitele 
klíčové, jak velkou škodu budou pří-
padně hradit ze svého. V  souladu 
s § 79 ZO platí, že se na odpovědnost 
za  škodu, kterou způsobil zastupitel 
v  souvislosti s  výkonem funkce, po-
užijí pravidla podle zákoníku práce. 

Jak zastupitelé odpovídají  
za „špatná“ rozhodnutí?
Při řízení obce nastává řada právně komplikovaných situací, a pokud se věci zadrhnou, hrozí 
zastupitelům politická i soukromoprávní odpovědnost spojená s náhradou vzniklé škody, 
odpovědnost za nezákonné rozhodnutí, či dokonce trestněprávní postih. Jak těmto nechtě-
ným situacím předcházet?

Odpovědnými za  škodu mohou být 
v některých případech hlavně ti, kdo 
mají informací dostatek, pokud je 
sami zneužijí k oklamání zbytku za-
stupitelstva či rady. 

KANALIZACE V OBCÍCH  
= NEKONEČNÝ  
PROBLÉM
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Znamená to, že je obecně povinen na-
hradit skutečnou škodu a  u  škody 
z  nedbalosti nemůže výše náhrady 
přesáhnout 4,5násobek jeho prů-
měrné měsíční odměny. 

Otázkou zůstává, jak se 
bude výše této odměny určo-
vat u neuvolněných zastupite-
lů. Jednak odměnu obec vů-
bec vyplácet nemusí, a i kdyby 
ji vyplácela, bude jistě nižší 
oproti uvolněným zastupite-
lům. Rozsah odpovědnosti 
ostatních funkcionářů obce 
není omezen. Na  starostu, místosta-
rostu či radní se tudíž žádné omezení 
dané pracovním právem nevztahuje 
a  odpovídají za  škodu v  plné výši, 
i kdyby ji způsobili z nedbalosti. 

Může se samozřejmě zdát, že ško-
du, která obci v  důsledku pochybení 
zastupitelů vznikne, nebude nikdo vy-
máhat. Zastupitelé by sami museli hla-
sovat proti sobě. K  vymáhání škody 
tak většinou dochází v  situaci, kdy se 
po volbách změní rozložení politických 
sil v  zastupitelstvu a  dřívější opozice 
získá dost hlasů, aby mohla zastupitele 
hnát k odpovědnosti. 

Je otázkou, zda v  případě, kdy 
k popsané situaci nedojde a zastupite-
lé zůstanou při vymáhání škody ne-
činní, nevzniká obci další škoda, za 

niž by mohli opět odpovídat – a to i ti, 
kteří původní škodu nezpůsobili. 
Mnohdy bude možné odpovědět klad-
ně, a  z  práva vymáhat po  nedbalých 
zastupitelích náhradu škody se tak 

fakticky stane povinnost. Nejen proto 
by měly obce a města zvážit, zda pro 
své volené zástupce nesjednat pojiš-
tění odpovědnosti za škodu v souvis-
losti s výkonem funkce. 

Trestné činy zastupitelů 
Trestní odpovědnost měla být poslední 
možností až po  vyčerpání odpověd-
nosti politické a občanskoprávní. Přes-

to dnes stále častěji dochází k trestní-
mu stíhání zastupitelů za hlasování 
zejména o  majetkoprávních úko-
nech obce. Zastupitelé jsou ve smyslu 
§ 127 trestního zákoníku (TZ) úřední-
mi osobami. 

Mezi nejčastější trestné činy, 
o  nichž lze v  souvislosti s  výkonem 
funkce zastupitele uvažovat, se nepo-
chybně řadí porušení povinnosti při 
správě cizího majetku (§ 220 a  221 
TZ), k  němuž může dojít úmyslně 
i z nedbalosti. Právě porušení povin-
nosti při správě cizího majetku podle 

§ 220 TZ představovalo dle 
analýzy Nejvyššího státního 
zastupitelství v posledních le-
tech druhý nejčastěji řešený 
trestný čin komunálních poli-
tiků – tvořil 30 % případů.

Ust. § 220 TZ upravuje 
úmyslnou formu trestného 
činu porušení povinnosti při 

správě cizího majetku. Spočívá v poru-
šení povinnosti opatrovat nebo spra-
vovat cizí majetek, kterou osobě 
(např. zastupiteli či radnímu) ukládá 
zákon nebo smlouva, přičemž musí 
dojít ke  způsobení alespoň nikoliv 
malé škody. Pachateli hrozí trest odně-
tí svobody až na  dvě léta nebo zákaz 
činnosti. V  případě způsobení značné 
škody hrozí peněžitý trest nebo odnětí 
svobody na  šest měsíců až pět let, 
a  u  škody velkého rozsahu dokonce 
na 2–8 let. Obdobně je tomu u nedba-
lostního trestného činu dle § 221 TZ. 

Trestní zákoník v § 138 definuje, 
co se rozumí jednotlivými druhy škod 
podle jejich výše: 
■  škoda nikoliv nepatrná dosahuje 

nejméně 5 tis. Kč; 

Starosta, místostarosta či radní 
odpovídají i za škodu způsobenou  

z nedbalosti, a to v plné výši

K  trestní odpovědnosti úřední oso-
by se samozřejmě vyžaduje, aby byl 
trestný čin spáchán v  souvislosti 
s  její pravomocí a  odpovědností. 
Půjde-li tedy o  hlasování na  zastu-
pitelstvu, nastupuje odpovědnost 
úřední osoby. 

Riziko trestní odpovědnosti se pod-
statně snižuje, nechají-li si radní 
a zastupitelé v právně nejisté situa-
ci zpracovat odborný posudek a sta-
novisko a  postupují-li v  souladu 
s jeho závěry. Problém může nastat, 
pokud například opoziční zastupi-
telé závěry stanoviska relevantně 
zpochybní.
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■  u škody nikoliv malé jde minimálně 
o 25 tis. Kč; 

■  větší škodou se rozumí nejméně  
50 tis. Kč; 

■  značná škoda činí minimálně  
500 tis. Kč; 

■  a za škodu velkého rozsahu se po-
važuje nejméně 5 mil. Kč. 

Trestní stíhání zastupitelů není 
tak časté, jak by se z médií mohlo zdát. 
Stává se však, že státní zástupci vyklá-
dají předpisy správního práva velmi 
přísně a požadují pro zastupitele tvrdé 
tresty. I když nakonec soud druhé in-
stance trestní stíhání zastaví, táhne se 
většinou proces několik let a  způsobí 
mnoho nepříjemností. 

Odpovědnost za nezákonné 
rozhodnutí nebo nesprávný 
úřední postup
Specifickou situaci představuje odpo-
vědnost obce podle zákona za  škodu 
způsobenou nezákonným rozhodnu-
tím nebo nesprávným úředním postu-
pem (ZOŠ). Podle něj se řeší náhrady 
škod za nezákonná rozhodnutí a ne-
správné úřední postupy nejen správ-
ních orgánů, ale také územních samo-
správných celků, jestliže postupují 
v  rámci svého vrchnostenského pů-
sobení (nikoliv v  rámci samostatné 
působnosti, ale nevrchnostensky, jako 
třeba při uzavírání kupních smluv či 
smluv o spolupráci s investory). Tako-
vým postupem v  samostatné působ-
nosti, ale současně v mocenském po-
stavení je vydávání opatření obecné 
povahy – územního plánu. 

Podle § 24 ZOŠ platí, že pokud 
obec nahradí vzniklou škodu nebo 
poskytne zadostiučinění za  vzniklou 
nemajetkovou újmu, může požadovat 
regresní úhradu od těch, kdo se podí-
leli na  vydání nezákonného rozhod-
nutí nebo na  nesprávném úředním 
postupu. Tím se myslí zpravidla zastu-
pitelé či radní. 

Nárok územního celku v  samo-
statné působnosti podle § 24 ZOŠ se 
promlčí za rok ode dne, kdy byla zapla-
cena náhrada škody (§ 34 odst. 1 ZOŠ). 
Také zde se na výši náhrady škody ne-
způsobené úmyslně vztahují pracovně-
právní předpisy a  uplatní se omezení 
do  4,5násobku odměny, pokud jde  
o škodu způsobenou z nedbalosti. ■■■

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. 
Mgr. David Zahumenský,

davidzahumensky.cz 

DEVATERO PRO ZASTUPITELE
•  Být zastupitelem, radním či starostou není snadný úkol. Je zapotřebí vyvi-

nout značné úsilí pro zorientování se v praxi i v právní úpravě a být neustále 
bdělý. 

•  Představitelům obcí lze jedině doporučit, aby měli pro důležité rozhodování 
připraveny směrnice, které zajistí fungování kontrolních procesů a mecha-
nismů. 

•  Ačkoliv bývají obecní rozpočty napjaté, doporučujeme v  komplikovaných 
věcech dát na radu odborníka – jak právníků, tak nejrůznějších architektů 
nebo urbanistů, krajinářů apod. 

•  V některých případech, kdy jde o statisíce, či dokonce miliony, je dobré mít 
analýzy od dvou nezávislých subjektů.

•  Je správným návykem si jednání nahrávat, samozřejmě s  respektem 
k ochraně osobních údajů. 

•  Dostatečně připravené podklady i zdokumentovaný průběh jednání a hlaso-
vání vždy ulehčí důkazní situaci – pokud by bylo zapotřebí dokládat splnění 
péče řádného hospodáře. 

•  Naopak nedoporučujeme tajné hlasování: Nejenže jde o obcházení zákona, 
ale nedá se jím vyhnout problémům. Kdyby se něco zvrtlo, může být posti-
žen minimálně ten, kdo věc zastupitelstvu či radě předkládal.  

•  V neposlední řadě doporučujeme obcím dbát na vzdělávání volených před-
stavitelů. Nemusejí být právními experty, ale očekává se od nich orientace 
v předpisech, které jsou pro chod samospráv podstatné.

•  Za zvážení stojí, zda se obec a její zastupitelé nemají pro případ způsobení 
škody pojistit, i když to samozřejmě znamená další náklady.
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Územní plán obce patří ke klíčo-
vým právním dokumentům, 
jež regulují způsob využití úze-

mí dané obce. Upravuje jednotlivé mož-
né budoucí způsoby využití konkrét-
ních ploch v území, dává pro ně určité 
mantinely a tvoří podklad pro jakékoliv 
územní či stavební řízení o každém zá-
měru na území obce. Územní plán není 
neměnný, naopak by měl vždy reago-
vat na poptávku po změně již nevyho-
vujících způsobů využití. 

Vliv podnětů občanů 
na změnu územního plánu
Soudní praxe zastává názor, že žádný 
vlastník pozemku či kdokoliv jiný 
nemá právní nárok, aby obec pořídila 
určitou požadovanou změnu územní-
ho plánu, a této změny se nelze soud-
ně ani jinak proti vůli zastupitelstva 
obce domoci. 

Rozhodnutí o  změně územního 
plánu představuje politické rozhod-
nutí zastupitelstva obce jako jejího 
nejvyššího orgánu přímo voleného 
občany. Proto musí podatel jakýkoliv 
podnět ke  změně územního plánu 
jednoznačně, přehledně a  racionál-
ně zdůvodnit, neboť se tím šance na 
jeho přijetí zvyšuje. 

Občané obce mají v  zásadě dvě 
cesty, jak konkrétní změnu územního 
plánu navrhovat: podat návrh na po-
řízení změny územního plánu (§ 44 
stavebního zákona, SZ); nebo podat 
v  procesu pořizování změny územ-
ního plánu připomínku či námitku 
(§ 47 a 52 SZ). 

Zatímco v prvním případě občan 
sám iniciuje pořízení změny územního 
plánu, v tom druhém může v již probí-
hajícím procesu změny územního plá-
nu docílit, aby se v jeho rámci projed-
nala občanem požadovaná změna. 

Případ první: 
Návrh na pořízení změny 
Náležitosti tohoto návrhu stanoví  
§ 46 SZ, přičemž klíčové je dostateč-
ně odůvodnit požadované změny. 
Zde je namístě přání občana nejen 
prezentovat (např. žádá změnit využití 
určité plochy na  plochu umožňující 
výstavbu individuálního bydlení, což 
patří k nejčastějším požadavkům), ale 
též ho podpořit argumenty, proč je 
daná lokalita pro uvedený záměr 
vhodná, případně proč je stávající 
způsob využití plochy podle územní-
ho plánu překonaný či nevhodný. 

Další náležitost tvoří návrh úhra-
dy na změnu územního plánu. Pokud 
se občan zaváže náklady na jeho změ-
nu nebo alespoň jejich část obci uhra-
dit, může jít pro zastupitelstvo zvlášť 

menší obce s  omezenými finančními 
možnostmi o podstatný argument pro 
rozhodnutí, že se změna územního 
plánu pořídí.

Pokud návrh občana neobsahuje 
požadované náležitosti, pořizovatel 
územního plánu – obecní úřad obce 
s  rozšířenou působností – ho vyzve 
k jejich doplnění. Nejsou-li doplněny, 
úřad návrh odmítne a  zastupitelstvo 
o  něm vůbec rozhodovat nebude, 
pouze o jeho odmítnutí informuje. 

Má-li návrh všechny náležitosti, 
pořizovatel k  němu vydá své stano-
visko a předloží jej k rozhodnutí za-
stupitelstvu obce. Zastupitelstvo ne-
musí odůvodňovat, pokud návrh 

Změny územních plánů:  
Co je v moci obcí?
Územní plánování představuje nikdy nekončící proces, k němuž patří i změny přijaté na zá-
kladě podnětů občanů. Jak mohou ovlivnit přijetí a znění územního plánu? A jaké možnosti 
má obec?

Má-li občan obce záměr požádat 
o  změnu územního plánu, měl by 
nejprve zjistit, zda aktuálně probíhá 
nějaký proces jeho změny. Pokud 
nikoliv, musí podat návrh na  poří-
zení změny územního plánu adre-
sovaný obci, pro jejíž území se plán 
pořizuje. 

V odůvodnění požadované změny může občan kupříkladu argumentovat, že: 
•  se požadovanou změnou dotvoří urbanistická struktura dané lokality – na-

příklad se propojí dosud nepropojené plochy bydlení; 
•  již tam existují potřebné inženýrské sítě a jiná technická infrastruktura; 
•  v dané obci panuje po podobném způsobu využití poptávka – například tam 

nejsou volné a dostupné stavební pozemky, přičemž počet obyvatel narůstá; 
•  případně že o stávající způsob využití plochy není zájem – například je sta-

novena plocha pro stavby občanského vybavení, ale žádný subjekt nemá 
dlouhodobě zájem je na ní realizovat. 
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nepřijme. Stejně tak ovšem není vá-
záno stanoviskem pořizovatele – přes 
jeho nesouhlas může o pořízení změ-
ny rozhodnout a  opačně. Postavení 
zastupitelstva je zde nezávislé. 

Rozhodnutím zastupitelstva o po- 
řízení změny územního plánu ještě 
není dáno, že bude nakonec skuteč-
ně schválena. Nicméně se tím 
spustí proces stanovený staveb-
ním zákonem, vedoucí k  vy- 
pracování konkrétního znění 
navrhované změny územního 
plánu a řízení o něm – které se 
může, ale též nemusí završit 
schválením změny plánu zastu-
pitelstvem.

Případ druhý: 
Připomínky a námitky 
Běží-li již proces určité změny územ-
ního plánu, může toho občan využít 
a  pokusit se prosazení požadované 
změny docílit v  jeho rámci, a  to pro-
střednictvím institutu připomínek 
a námitek. 

Každý totiž může podat připo-
mínky ke zveřejněnému návrhu zadá-
ní územního plánu (§ 47 odst. 2 SZ)  

a vlastníci pozemků a  staveb, opráv-
něný investor či zástupce veřejnosti 
mohou podat námitky proti návrhu 
územního plánu v  rámci jeho veřej-
ného projednání (§ 52 odst. 3 SZ). 

V  těchto úkonech mohou občan 
či vlastník požadovat, aby byla přija-
ta určitá nová a další změna územní-

ho plánu, než která se projednává, 
případně aby se navrhovaná změna 

revidovala jiným způsobem – napří-
klad občan žádá, aby se plocha určená 
pouze pro zemědělské využití, u níž se 
dosud navrhuje užívání pro stavby ob-
čanského vybavení, využívala pro 
stavby bydlení individuálního. 

I  když návrh na  pořízení změny 
územního plánu nebo připomínky či 

námitky jednou neobstojí, 
občanovi nic nebrání navr-
hovat shodnou či podobnou 
změnu územního plánu 
kdykoliv v budoucnu. 

Časem totiž mohou být 
potřeby v území jiné, může se 
lišit i samotné území a v nepo-
slední řadě se může změnit 

politická reprezentace v  zastupitelstvu 
obce, jež může mít na  požadovanou 
změnu odlišný náhled než zastupitel-
stvo v  předchozím složení. V  daném 
ohledu tak občan není ve  svých návr-
zích nijak omezen a může je libovolně 
dlouho opakovat.

■■■

JUDr. Tomáš Doležal,
advokát

Neexistuje žádný právní nárok, aby 
zastupitelstvo připomínkám či ná-
mitkám občana vyhovělo. Nicméně 
v  opačném případě má povinnost 
v odůvodnění nakonec přijaté změny 
územního plánu (je-li nějaká přijata) 
přesvědčivě uvést důvody, pro které 
nebylo možné návrhům vyhovět.

Každý podnět ke změně  
územního plánu musí být  

dokonale odůvodněn
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De facto téměř každá česká 
obec se potýká s  problémem 
odstraňování nepojízdných 

silničních vozidel a  autovraků z  po-
zemních komunikací, kdy takový do-
pravní prostředek jeho majitel nezříd-
ka odloží, respektive odstaví s  cílem 
se ho „bezplatně“ zbavit – vlastník 
vozu mnohdy odstraní SPZ a další in-
dicie, aby nebyl dohledatelný.

Po nějaké době začne pochopitel-
ně „opuštěné“ vozidlo vadit okolí – ať 
již tím, že blokuje frekventovaně po-
užívaná parkovací místa, nebo tím, že 
vadí silničnímu provozu, či hyzdí 
vzhled obce.

Novela přinesla řešení
Odstraňování nepojízdných vozidel 
a vraků bývalo poměrně komplikova-
né, zvlášť pokud se obec coby vlastník 
místních komunikací či veřejně pří-
stupných účelových komunikací 
ke  stížnostem na  dlouhodobě odsta-
vené vozidlo na veřejném prostranství 
stavěla laxně a vyhýbavě – třeba i pro-
to, že jeho majitele znala a jednoduše 
se obávala konfliktu.

Novela zákona č. 13/1997 Sb., 
o  pozemních komunikacích, účinná 
od  30. 4. 2020 však obcím výrazně 
rozvázala ruce. Podle nově vloženého 
ust. § 19 odst. 2 písm. h) je totiž nejen 
na  „místních komunikacích zakázáno 

odstavovat silniční vozidlo, které po 
dobu více než šest měsíců nesmí být po-
dle zákona o podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komunikacích pro-
vozováno na pozemních komunikacích 
z  důvodu marného uplynutí lhůty pro 
provedení pravidelné technické pro-
hlídky nebo technické nezpůsobilosti 
vozidla zjištěné technickou prohlídkou 
nebo technickou silniční kontrolou“. 

Obec coby vlastník komunikace 
tak nyní může činit kroky k  odstra-
nění silničního vozidla ze své komu-
nikace nejen v případech, kdy vozidlo 
naplňuje znaky tzv. vraku, ale i  po-
kud má „propadlou technickou“ – je 
dlouhodobě odstavené a  jinak znaky 
vraku nevykazuje.

Dále nově vložené ust. § 19d 
zmíněného zákona stanoví podmín-
ky a  postup, jak odstranění dlouho-
době odstaveného vozidla z pozemní 
komunikace dosáhnout. Vlastník ko-
munikace je oprávněn vyzvat provo-
zovatele vozidla, které je technicky 
nezpůsobilé k provozu po dobu delší 
než šest měsíců, k jeho zprovoznění, 
případně odstranění mimo pozemní 
komunikaci. 

Po marném uplynutí lhůty dvou 
měsíců od doručení předmětné výzvy 
– zpravidla ode dne vyvěšení na úřed-
ní desce, když se provozovateli vozidla 
nedaří doručit výzvu adresně – je 
vlastník pozemní komunikace opráv-
něn z  ní vozidlo odstranit, odstavit 
jej na vhodné místo a oznámit danou 
skutečnost provozovateli s  uvedením 
možnosti vyzvednutí. 

Pokud ani v  tomto případě pro-
vozovatel na  oznámení nereaguje 
ve lhůtě tří měsíců, rozhodne přísluš-
ný silniční správní úřad na  návrh 
vlastníka pozemní komunikace o po-
volení prodeje dotčeného vozidla ve 
veřejné dražbě. Jestliže se jej takto 
prodat nepodaří, předá ho vlastník 
komunikace, tedy obec, k likvidaci.

Obce jsou povinny vyřizovat 
podněty svých občanů. Nabude-li ob-
čan dojmu, že je na území obce odsta-
veno silniční vozidlo, které buď před-
stavuje vrak, nebo je více než šest 
měsíců bez STK, může podat písemný 
či ústní podnět na  místně příslušný 
obecní úřad. Daný úředník se jím po-
dle § 42 správního řádu musí zabývat 
a  každý podnět vyřešit v  souladu se 
zákonem. ■■■

Mgr. Jana Radilová, 
Advokátní kancelář Ružič & Partners

Odstraňování nepojízdných 
vozů? Obce mají zelenou
V boji s odstavenými nepojízdnými vozidly a částečně i vraky rozvázala obcím letos v dubnu 
ruce novela zákona o pozemních komunikacích. Jaké kroky tak obce mohou nově podnikat? 
A co musí obsahovat neprůstřelná výzva k odstranění odstaveného vozidla?

Podle odhadů se k letošnímu lednu na-
cházelo v České republice na 180 000 
odstavených vozidel či vraků. 

Porušením zákazu odstavení tech-
nicky nezpůsobilého vozidla se jeho 
vlastník dopouští přestupku, za který 
mu může být uložena pokuta.



Výzva k odstranění odstaveného vozidla

Obec                                           , IČ                                            , sídlo                                                                            , 
s odkazem na § 19d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

tímto vyzývá vlastníka – provozovatele odstaveného silničního vozidla
typ: Škoda Fabia Combi

registrační značka: 

barva: 

místo (adresa) umístění:                                                                               ,

aby toto vozidlo odložené na místní komunikaci nacházející se na pozemku č. parc.                             ,  
k. ú.                                                  , obec                                     , ve vlastnictví obce                                         ,  
neodkladně odstranil z uvedeného pozemku obce                                         , a to nejpozději do dvou měsíců 
ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce obce                                     , tzn. do                           2020.

Pokud provozovatel odstavené vozidlo z uvedeného pozemku v uvedené lhůtě neodstraní, po jejím marném 
uplynutím bude vozidlo z pozemní komunikace odstraněno a odstaveno na vhodné místo, tj.                          . 
O této skutečnosti bude provozovatel vyrozuměn s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto pří-
padě na oznámení nezareaguje ve lhůtě tří měsíců, rozhodne silniční správní úřad na návrh obce o povolení 
prodeje dotčeného vozidla ve veřejné dražbě.

Dále může příslušný úřad udělit pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestup-
ku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s § 69 zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

V                                    dne 
 Jan Novák, starosta
 Za obec

Klikněte  
a stáhněte si 

vzor
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VZORY & DOKUMENTACE

Obce budou platit odchodné strážníkům
Městští a obecní strážníci se dočkají nároku na odchodné – 
vznikne jim s účinností od 1. 1. 2021 na základě novely zákona  
o obecní policii, která zároveň zpřesňuje část oprávnění a postu-
pů strážníků. 
Nárok na odchodné budou mít strážníci ve věku nad 50 let, kteří 
byli u obecní policie zaměstnáni alespoň po dobu 15 roků a spl-
ní další zákonné podmínky. Základní odchodné bude činit jeden 
měsíční plat, za každý další odpracovaný rok nad 15 let by pak 
strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. 
Odchodné bude hradit obec a vyplácet po skončení pracovního 
poměru v nejbližším výplatním termínu. (zdroj: ČTK)

https://www.forum-media.cz/premium/chytre-rizeni-obce/1.docx
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Konzultační servis pro čtenáře
Obec má zřízený facebookový profil, kde zveřejňuje 
různá oznámení, sdělení, pozvánky na akce apod. Jak je 
to se zveřejňováním fotografií z obecních akcí? Lze pu-
blikovat snímky z  kulturních akcí na  webu obce, ale 
na Facebooku nikoliv?
Obecně nevidíme velký rozdíl mezi publikací fotografií 
na webu a na Facebooku. Právní úprava zde má dva roz-
měry – jednak GDPR (vyobrazení jako osobní údaj a jeho 
zpracování) a jednak občanský zákoník, kde lze podobiz-
nu použít k „obdobnému zpravodajství“ – snímky doku-
mentující život v obci takovým použitím jsou. Na druhou 
stranu je rozdíl, zda se bude jednat o „zpravodajskou“ fo-
tografii, na které bude například z dálky zachycena skupi-
na lidí na  obecní akci, nebo jestli půjde o  detailní záběr 
konkrétní osoby či několika osob. Snímky by rovněž měly 
chránit osobnostní práva, je třeba se vyhnout fotografiím 
jakkoliv znevažujícím apod. Obecně, čím důležitější roli 
hraje daná osoba na fotografii a čím lépe ji na ní lze rozpo-
znat, tím spíše se bude jednat o druhý typ.

U „obecných“ snímků máte z hlediska GDPR dle na-
šeho názoru oprávněný zájem na  jejich zveřejnění, ať už 
na webových stránkách obce, či na Facebooku, a nepotře-
bujete speciální souhlas. U konkrétních fotografií je třeba 
mít souhlas konkrétní osoby s rozšiřováním záběrů, ať již 
na webových stránkách, nebo na Facebooku. Obecně ale 
platí, že pokud daná osoba souhlasila s pořízením své fo-
tografie (souhlas nemusí být písemný ani výslovný, lze jej 
dovozovat i z toho, že se osoba nechá vyfotografovat), sou-
hlasí také s jejím  rozšiřováním obvyklým způsobem.  
V praxi se samozřejmě můžete setkat s  tím, že se nějaká 
osoba bude domáhat odstranění fotografie umístěné 
na webu či na Facebooku obce. V takovém případě dopo-
ručujeme zcela pragmaticky snímek odstranit, i když bu-
dete přesvědčeni, že k jeho zveřejnění právní titul máte.

Je obec povinna zveřejňovat na  svých stránkách kon-
taktní údaje všech svých zaměstnanců, a to i těch, kteří 
nevykonávají přímo služby občanům (např. referentů 
informačních technologií)? V  současné chvíli máme 
na  webových stránkách i  tyto referenty, kteří však ne-
chtějí, aby tam byly kontakty na ně uvedeny. Stačilo by 
tedy zveřejnit kontakt na vedoucího IT oddělení a jako 
další kontakty pouze telefonní čísla beze jmen ostatních 
referentů IT?
Zákon neukládá obcím povinnost zveřejnit kontaktní 
údaje všech jejich zaměstnanců. Je třeba zveřejnit kontakt-
ní údaje umožňující komunikaci s obcí. Rozsah zveřejně-

ných údajů (okruh osob, jejichž kontaktní údaje budete 
zveřejňovat) je třeba zvážit z  hlediska GDPR a  poměřit 
oprávněný zájem obce na zveřejnění kontaktu a oprávně-
ný zájem osoby na ochranu jejího soukromí.

Domníváme se, že oprávněný zájem je jistě naplněn 
při požadavku na zveřejnění kontaktu na starostu či mís-
tostarostu obce. V případě zaměstnanců IT oddělení spíše 
nikoliv – zde by mělo být dostatečné zveřejnit kontaktní 
údaje vedoucího.

Musejí být nahrávky z  online jednání zastupitelstva 
opatřeny titulky, aby byla splněna povinnost dle zákona 
o přístupnosti internetových stránek a mobilních apli-
kací? Jak lze případně nahrávku z jednání zveřejnit, aby 
byla v souladu s tímto zákonem?
V rámci přístupnosti webů ve spojení se zákonem č. 99/ 
/2019 Sb. se poměrně dost debatuje o problematice titulků 
u  videí vložených do  webových stránek. Pokud se jedná 
pouze o  vložené hypertextové odkazy, pak lze uvažovat 
o tom, že jde o jinou doménu, a nastavíme-li odkaz s ote-
víráním do nového okna, nemusely by nás chybějící titul-
ky nijak trápit. Jiná situace nastane, pokud video přímo 
načítáme do  webové stránky. Jestliže obsahuje mluvené 
slovo, jsou titulky povinností.

Jediná výjimka, o které se zmiňuje hned první para-
graf výše uváděného zákona, platí pro online streamovaná 
videa a přenosy, tedy videa vysílaná v reálném čase. Může 
se to týkat například online videopřenosu z  městského 
nebo obecního zastupitelstva. Pro online titulky by byla 
nutná technika na  úrovni profesionálního přenosového 
vozu. Online převod řeči na text není nikdy zdaleka doko-
nalý, a má-li tedy být výsledek bez překlepů a s perfektní 
diakritikou, určitě bychom museli po nadiktování přistou-
pit ke korekturám a vysílat ze záznamu. Proto se v bodě d) 
říká, že se použití titulků nevztahuje na „mediální soubor 
s časovou dimenzí vysílaný v reálném čase“. Technicky při-
jatelnější by bylo použít simultánní tlumočení do znakové 
řeči, kdy bychom ovšem opět museli přizpůsobit přenoso-
vou techniku a samozřejmě zajistit osobu, která by tlumo-
čení zvládla. ■■■

Nevíte si s něčím rady? Využijte náš konzultační servis,  
a už příští číslo se můžeme věnovat právě vašemu dotazu! 
Své otázky zasílejte na:  

info@forum-media.cz

mailto:chytre.rizeni.obce%40forum-media.cz?subject=Chytr%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20obce


9CHYTRÉ ŘÍZENÍ OBCE | UKÁZKOVÉ ČÍSLO

ODPADOVÉ HOSPODÁŘTVÍ

Za několik posledních dekád vý-
razně vzrostl podíl domácnos-
tí, jejichž odpadní vody se 

po řádném odvedení kanalizací vyčistí 
se splněním všech přísných legislativ-
ních požadavků. Na  jedné straně to 
bylo dáno zpřísňující se legislativou 
– ať již na národní, nebo evropské 
úrovni – a na druhé straně možností 
čerpat na budování kanalizační infra-
struktury dotační prostředky z  ná-
rodních, ale především evropských 
programů.

Co s odpadními vodami 
bez kanalizace? 
Odpadní vody z domácností, které ne-
jsou napojeny na kanalizaci pro veřej-
nou potřebu, je nezbytné likvidovat 
odpovědně k  životnímu prostředí 
a  také s  dodržením všech pravidel, 
která udává přísná legislativa. Veřejné 
instituce navíc deklarují zvýšenou 
přísnost při kontrole jejího dodržová-
ní v následujícím období. 

Mezi obcemi stále panují značné 
nejasnosti ohledně toho, jaké poža-
davky na ně v oblasti zneškodňování 
a  likvidace odpadních vod klade zá-
kon. Danou problematiku řeší tzv. 
vodní zákon, který všem ukládá po-

vinnost zajistit zneškodňování produ-
kovaných odpadních vod v  souladu 
s  podmínkami vydanými příslušným 
vodoprávním úřadem a platnou legis-
lativou.

Za standardní povolené zneškod-
ňování odpadních vod se považuje 
napojení nemovitosti kanalizační 
přípojkou do kanalizace pro veřejnou 
potřebu, která může být splašková 
(splaškové odpadní vody) nebo jed-
notná (splaškové a  dešťové odpadní 
vody). Druhý způsob, jak povoleným 

způsobem likvidovat odpadní vody, 
představuje využití k  tomu určeného 
vodního díla. V  daném kontextu jde 
především o čistírny odpadních vod.

Zejména v menších obcích a roz-
ptýlené zástavbě reprezentuje další 
způsob možné likvidace odpadních 
vod u  jednotlivých nemovitostí jejich 
akumulace v  bezodtokových jím-
kách. Majitelé nemovitostí jsou povin-
ni zabezpečit zneškodnění daných 
vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita 
povrchových a podzemních vod. Jím-
ka tudíž musí být vodotěsná. Na výzvu 
vodoprávního úřadu nebo České in-
spekce životního prostředí musí navíc 

Kanalizace v obcích  
= nekonečný problém
Povinnost vybudovat kanalizační síť má každá obec, kde žije více než dva tisíce obyvatel. 
Jak ale naložit s odpadními vodami v obcích bez kanalizace? A co riskují ty, které nepostu-
pují v souladu s legislativou?

Roku 1975 fungovalo na  území sou-
časné ČR celkem 378 komunálních 
čistíren odpadních vod, zatímco dnes 
je jich přes 2 730. Loni vypustily zpět 
do  vodních toků 820 milionů metrů 
krychlových vody.

Má-li obec povinnost kanalizační síť 
vybudovat, ale neučiní tak, dopouští 
se tím přestupku a hrozí jí pokuta až 
1 mil. Kč dle vodního zákona.  

V některých oblastech není kanaliza-
ce z technických či ekonomických dů-
vodů možná a situace se musí řešit in-
dividuálně pro daný objekt dle platné 
legislativy, jež se navíc v  posledních 
letech výrazně zpřísňuje.
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Připravujeme:

• Jak nenaletět při uzavírání smluv s investorem
• Co obcím přinese nový zákon o odpadech

vlastník nemovitosti způsob zneškod-
nění odpadních vod doložit.

Co riskujete?
Řada obcí se stále v souladu s legislati-
vou nechová a riskuje vysoký finanční 
postih. Nejhorším, ale bohu-
žel v  některých oblastech 
dosud poměrně rozšířeným 
způsobem likvidace odpad-
ních vod je jejich přímé vy-
pouštění do povrchových či 
podzemních vod. Jde o jed-
noznačné porušení vodního 
zákona.

Častý argument ve  sporných si-
tuacích zní, že si obce objednaly vývoz 
žumpy u některé z firem nabízejících 
tuto službu, nicméně nemají jasný 

přehled, kde odpadní vody končí. 
Řešení je jednoduché: Uvedená služba 
by se měla vždy objednávat u společ-
nosti, jež k ní má oprávnění (vyvážení 
a nezávadná likvidace odpadních vod). 
Obce by si zároveň měly uchovávat 

faktury či smlouvy. V nich by mělo být 
uvedeno, v jakém množství a ve které 
čistírně odpadních vod byly dané od-
padní vody zlikvidovány.

Obce při kontrole neuspějí ani 
v případě, že si vývoz žumpy objedna-
jí pouze jednou za několik let a argu-
mentují dostatečností daného postu-
pu, ačkoliv množství dodané vody do 
budovy neodpovídá množství vyve-

zené ze žumpy. Objem 
zlikvidovaných vod by měl 
odpovídat množství doda-
né pitné vody do nemovi-
tosti, což lze jednoduše 
zkontrolovat prostřednic-
tvím údajů vodoměru.

■■■

Mgr. Marek Síbrt, 
Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava, a. s.

Veřejné instituce deklarují,  
že obce čekají přísnější kontroly

Nová metodika pro zadávání malých zakázek
Zákon o zadávání veřejných zakázek podrobně nereguluje způsob výběru dodavatele prostřednictvím ve-
řejné zakázky malého rozsahu. V praxi vede roztříštěnost postupů často k nejistotě a obavám ze sankcí či 
podezření z pletich. Některé obce se tak malým zakázkám raději vyhýbají obloukem.
Nově vzniklý manuál by však měl s nejistotou zadavatelů 
při administraci malých zakázek skoncovat. Cílem metodiky 
je zejména vyšší transparentnost, ale také určení odpověd-
nosti konkrétních osob. Obsahuje rovněž konkrétní postupy  
a praktické příklady. 
Metodika sice nemůže být pro města ani obce závazná, po-
skytne jim však potřebnou inspiraci pro nastavení či úpravu 
vlastních interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Nový manuál si jednoduše můžete stáh-
nout zde. (zdroj: ihned.cz)

http://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/02/Metodika-zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu.docx

