Zákon . 2/2003 Sb.
P EDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné zn ní zákona . 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní z ízení),
jak vyplývá ze zm n provedených zákonem . 273/2001 Sb.,
zákonem . 320/2001 Sb., zákonem . 450/2001 Sb.,
zákonem . 311/2002 Sb., zákonem . 313/2002 Sb. ,
a dalších zm n provedených
zákonem . 59/2003 Sb., zákonem . 22/2004 Sb.,
zákonem . 216/2004 Sb., zákonem . 257/2004 Sb.,
zákonem . 421/2004 Sb. a zákonem . 626/2004 Sb.
ZÁKON
o obcích (obecní z ízení)
Parlament se usnesl na tomto zákon

eské republiky:

ÁST PRVNÍ
OBECNÍ Z ÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Postavení obcí
§1

Obec je základním územním samosprávným spole enstvím ob an ; tvo í územní celek, který je vymezen hranicí území
obce.
§2
§2 (1) Obec je ve ejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
odpov dnost z t chto vztah vyplývající.
§2 (2) Obec pe uje o všestranný rozvoj svého území a o pot eby svých ob an ; p i pln ní svých úkol chrání též ve ejný
zájem.
§3
§3 (1) Obec, která má alespo 3 000 obyvatel, je m stem, pokud tak stanoví p edseda Poslanecké sn movny po vyjád ení
vlády.
§3 (2) Slou í-li se dv nebo více obcí, z nichž alespo jedna je m stem, je obec po slou ení m stem. Odd lí-li se ást
m sta a vzniknou 2 nebo více obcí, pak obec, které z stane název dosavadního m sta nebo ást jeho názvu a má alespo
3 000 obyvatel, je i nadále m stem.
§4
§4 (1) Statutárními m sty jsou Kladno, eské Bud jovice, Plze , Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové,
Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Haví ov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.
§4 (2) Území statutárních m st se m že lenit na m stské obvody nebo m stské ásti s vlastními orgány samosprávy.
§5
§5 (1) Obec je samostatn spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní ú ad a
zvláštní orgány obce. M sto je samostatn spravováno zastupitelstvem m sta; dalšími orgány m sta jsou rada m sta,
starosta, m stský ú ad a zvláštní orgány m sta.

§5 (2) Statutární m sto je samostatn spravováno zastupitelstvem m sta; dalšími orgány statutárního m sta jsou rada
m sta, primátor, magistrát a zvláštní orgány m sta. M stský obvod územn len ného statutárního m sta je spravován
zastupitelstvem m stského obvodu; dalšími orgány m stského obvodu jsou rada m stského obvodu, starosta, ú ad
m stského obvodu a zvláštní orgány m stského obvodu. M stská ást územn len ného statutárního m sta je
spravována zastupitelstvem m stské ásti; dalšími orgány m stské ásti jsou rada m stské ásti, starosta, ú ad m stské
ásti a zvláštní orgány m stské ásti.
§5 (3) Orgánem obce, m sta, statutárního m sta, m stského obvodu nebo m stské ásti je též komise, jestliže jí byl sv en
výkon p enesené p sobnosti (§ 122 odst. 2).
§6
zrušen
§7
§7 (1) Obec spravuje své záležitosti samostatn (dále jen "samostatná p sobnost"). Státní orgány a orgány kraj mohou do
samostatné p sobnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen zp sobem, který zákon stanoví. Rozsah
samostatné p sobnosti m že být omezen jen zákonem.
§7 (2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem sv en orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou p enesenou p sobnost
(§ 61 a násl.).
§8
Pokud zvláštní zákon upravuje p sobnost obcí a nestanoví, že jde o p enesenou p sobnost obce, platí, že jde vždy o
samostatnou p sobnost.
§9
zrušen
§ 9a
Obce zajiš ují výkon finan ní kontroly podle zvláštního právního p edpisu.[2a]
§ 10
Povinnosti m že obec ukládat v samostatné p sobnosti obecn závaznou vyhláškou
a) k zabezpe ení místních záležitostí ve ejného po ádku; zejména m že stanovit, které innosti, jež by mohly narušit
ve ejný po ádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe nosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze
na místech a v ase obecn závaznou vyhláškou ur ených, nebo stanovit, že na n kterých ve ejných prostranstvích v obci
jsou takové innosti zakázány,
b) pro po ádání, pr b h a ukon ení ve ejnosti p ístupných sportovních a kulturních podnik , v etn tane ních zábav a
diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajišt ní ve ejného po ádku,
c) k zajišt ní udržování istoty ulic a jiných ve ejných prostranství, k ochran životního prost edí, zelen v zástavb a
ostatní ve ejné zelen [3] (dále jen "ve ejná zele ") a k užívání za ízení obce sloužících pot ebám ve ejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.
§ 11
§11 (1) Obec m že v p enesené p sobnosti vydávat na základ zákona a v jeho mezích na ízení obce, je-li k tomu
zákonem zmocn na.
§11 (2) Obec vykonávající rozší enou p sobnost[3a] (§ 66) m že za podmínek stanovených v odstavci 1 vydávat na ízení
obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním p edpisem.
§ 12
§12 (1) Obecn závazné vyhlášky a na ízení obce (dále jen "právní p edpis obce") musí být vyhlášeny, což je podmínkou
platnosti právního p edpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní p edpis obce vyv sí na ú ední desce obecního
ú adu (§ 112) po dobu 15 dn . Dnem vyhlášení právního p edpisu obce je první den jeho vyv šení na ú ední desce. Krom
toho m že obec uve ejnit právní p edpis obce zp sobem v míst obvyklým.
§12 (2) Pokud není stanovena ú innost pozd jší, nabývají právní p edpisy obce ú innosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjime n stanovit d ív jší po átek ú innosti, nejd íve však dnem vyhlášení.

§12 (3) Na ízení obce vykonávající rozší enou p sobnost se zve ejní též na ú ední desce obecních ú ad p sobících ve
správním obvodu obce s rozší enou p sobností.
§12 (4) Obec vede evidenci právních p edpis , které vydala. Evidence právních p edpis obsahuje íslo a název právního
p edpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho ú innosti, pop ípad i datum pozbytí jeho
platnosti. Právní p edpisy obce se ozna ují po adovými ísly. íselná ada se uzavírá vždy koncem každého kalendá ního
roku.
§12 (5) Právní p edpisy obce a jejich evidence musí být každému p ístupny u obecního ú adu v obci, která je vydala.
Na ízení vydané obcí vykonávající rozší enou p sobnost musí být každému p ístupné též u obecních ú ad p sobících v
jejím správním obvodu. Právní p edpis obce zašle obecní ú ad neprodlen po jeho vyhlášení p íslušnému krajskému ú adu
a dále Ministerstvu vnitra, pokud o to toto ministerstvo požádá.
§ 13
§13 (1) Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, p edem projednat s obcí návrhy na opat ení
dotýkající se p sobnosti obce.
§13 (2) Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na požádání bezplatn údaje a informace pro výkon její p sobnosti. Tuto
povinnost mají i obce v i státním orgán m a orgán m kraje. Ochrana údaj a utajovaných skute ností podle zvláštních
právních p edpis [4] z stává nedot ena.
§13 (3) Obce jsou p i výkonu své p sobnosti oprávn ny využívat bezplatn údaj katastru nemovitostí.
§ 14
§14 (1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro pot eby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak
právní p edpis.
§14 (2) Obec vydává potvrzení pot ebná pro uplatn ní práva v cizin i v p ípad , že právní p edpis takovou povinnost
neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.
§ 15
zrušen

Díl 2
Ob ané obce
§ 16

§16 (1) Ob anem obce je fyzická osoba, která
a) je státním ob anem eské republiky, a
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.[6]
§16 (2) Ob an obce, který dosáhl v ku 18 let, má právo
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,[7]
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,[8]
c) vyjad ovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím ádem svá stanoviska k projednávaným v cem,
d) vyjad ovat se k návrhu rozpo tu obce a k záv re nému ú tu obce za uplynulý kalendá ní rok, a to bu písemn ve
stanovené lh t , nebo ústn na zasedání zastupitelstva obce,
e) nahlížet do rozpo tu obce a do záv re ného ú tu obce za uplynulý kalendá ní rok, do usnesení a zápis z jednání
zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výbor zastupitelstva obce a komisí rady obce a po izovat si z nich výpisy,
f) požadovat projednání ur ité záležitosti v oblasti samostatné p sobnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li
žádost podepsána nejmén 0,5 % ob an obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozd ji do 60 dn , jde-li o
p sobnost zastupitelstva obce nejpozd ji do 90 dn ,
g) podávat orgán m obce návrhy, p ipomínky a podn ty; orgány obce je vy izují bezodkladn , nejdéle však do 60 dn , jde-li
o p sobnost zastupitelstva obce, nejpozd ji do 90 dn .

§16 (3) Oprávn ní uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla v ku 18 let a vlastní na území
obce nemovitost.
§ 17
Oprávn ní uvedená v § 16 má i fyzická osoba, která dosáhla v ku 18 let, je cizím státním ob anem a je v obci hlášena k
trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána a která byla vyhlášena.

Díl 3
Území obce a jeho zm ny
§ 18

§18 (1) Každá ást území eské republiky je sou ástí území n které obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.[9]
§18 (2) Obec má jedno nebo více katastrálních území.
§ 19
§19 (1) Dv nebo více obcí, které spolu sousedí, se mohou na základ dohody slou it. Území obce po slou ení tvo í území
slu ovaných obcí.
§19 (2) Obec ponese po slou ení název, na n mž se slu ované obce dohodnou. Jestliže se obce o názvu nedohodnou,
rozhodne o n m Ministerstvo vnitra. K jinému názvu slou ené obce dává souhlas Ministerstvo vnitra.
§19 (3) Obec se m že na základ dohody p ipojit k jiné obci, se kterou sousedí.
§19 (4) Dohodu o slou ení obcí nebo o p ipojení obce lze uzav ít na základ rozhodnutí zastupitelstev dot ených obcí,
pokud do 30 dn od zve ejn ní tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této v ci.[8] je-li podán
takový návrh, je k uzav ení dohody o slou ení obcí nebo o p ipojení obce nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda
konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání. dot ené obce oznámí krajskému ú adu rozhodnutí svých
zastupitelstev, na jejichž základ má být uzav ena dohoda o slou ení obcí nebo o p ipojení obce. je-li konáno místní
referendum o slou ení obcí nebo o p ipojení obce, oznámí dot ené obce i rozhodnutí p ijaté v místním referendu.
§19 (5) Dohoda o slou ení obcí nebo p ipojení obce musí obsahovat
a) den, m síc a rok, ke kterému se obce slu ují nebo se obec p ipojuje,
b) název obce a sídlo jejích orgán , jde-li o slou ení obcí,
c) ur ení právních p edpis obcí, které byly vydány slu ovanými obcemi nebo p ipojovanou obcí a z stanou v platnosti v
celé obci po slou ení nebo p ipojení,
d) vý et katastrálních území obce po slou ení nebo p ipojení,
e) ur ení majetku, v etn finan ních prost edk , ostatních práv a závazk , právnických osob a organiza ních složek
slu ovaných obcí nebo obce, která se p ipojuje.
§19 (6) Právním nástupcem slou ených nebo p ipojených obcí je obec vzniklá jejich slou ením nebo obec, která p i
p ipojení obce nezaniká. Tato obec se stává p íjemcem výnosu daní podle zvláštního zákona, které by jinak podle
zvláštních právních p edpis p ipadly zaniklé obci. Na tuto obec p echází též majetek, v etn finan ních prost edk
zaniklých obcí, ostatní práva a závazky t chto obcí, v etn jejich práva zakladatele a z izovatele právnických osob, a dále
organiza ní složky t chto obcí, a to dnem, ke kterému se obce slu ují nebo se obec p ipojuje. Nov vzniklá obec nebo
obec, která p i p ipojení nezanikla, zašle opis dohody Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, p íslušnému katastrálnímu
ú adu a p íslušnému finan nímu ú adu.
§ 20
§20 (1) M stský obvod nebo m stskou ást ve statutárním m st lze z ídit nebo zrušit na základ rozhodnutí zastupitelstva
m sta, pokud do 30 dn od zve ejn ní tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této v ci. Je-li
podán takový návrh, lze z ídit nebo zrušit m stský obvod nebo m stskou ást jen na základ souhlasného rozhodnutí
místního referenda konaného na území, na n mž se navrhuje z ízení nebo zrušení m stského obvodu nebo m stské ásti.
§20 (2) M stský obvod nebo m stská ást jsou organiza ní jednotkou m sta.

§20 (3) M stský obvod nebo m stskou ást lze za podmínek stanovených v odstavci 1 p ipojit k jinému m stskému obvodu
nebo m stské ásti.
§20 (4) Rozhodnutí o z ízení, p ipojení nebo zrušení m stského obvodu nebo m stské ásti musí obsahovat náležitosti
uvedené v § 19 odst. 5; místo názvu obce se však uvede název z izovaného m stského obvodu nebo m stské ásti nebo
název m stského obvodu nebo m stské ásti, k nimž se jiný m stský obvod nebo m stská ást p ipojuje.
§20 (5) Opis rozhodnutí zašle statutární m sto Ministerstvu vnitra, p íslušnému katastrálnímu ú adu a finan nímu ú adu.
§ 20a
Nová obec m že vzniknout odd lením ásti obce, pop ípad zm nou nebo zrušením vojenského újezdu.[9]
§ 21
§21 (1) ást obce, která se chce odd lit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejmén se dv ma obcemi nebo
jednou obcí a cizím státem a tvo ící souvislý územní celek; po odd lení musí mít alespo 1 000 ob an . Stejné podmínky
musí spl ovat i obec po odd lení její ásti. S odd lením ásti obce musí vyslovit souhlas v místním referendu ob ané žijící
na území té ásti obce, která se chce odd lit.
§21 (2) V té ásti obce, která se chce odd lit, ustaví ob ané obce p ípravný výbor. P ípravný výbor tvo í oprávn ný
ob an[10] a jeho zástupci. lze ustavit pouze jeden p ípravný výbor. po et len p ípravného výboru je lichý a tvo í jej
nejmén t i lenové. lenem p ípravného výboru m že být jen ob an obce, který má trvalý pobyt v té ásti obce, která se
chce odd lit.
§21 (3) P ípravný výbor
a) navrhuje uspo ádání místního referenda o odd lení ásti obce a podílí se na jeho p íprav a provedení,
b) podílí se na p íprav návrhu na odd lení ásti obce,
c) je ú astníkem ízení o odd lení ásti obce; nem že však podat návrh na odd lení ásti obce krajskému ú adu.[11]
§ 22
§22 (1) O odd lení ásti obce rozhoduje krajský ú ad v p enesené p sobnosti na návrh obce, který podá obec na základ
kladného výsledku místního referenda konaného v té ásti obce, která se chce odd lit. Nepodá-li obec návrh do 30 dn ode
dne vyhlášení výsledk místního referenda nebo jestliže v návrhu na odd lení ásti obce provede zm ny, které jsou v
rozporu s rozhodnutím p ijatým v místním referendu,[8] m že tak u init kterýkoliv ob an obce.
§22 (2) Návrh na odd lení ásti obce musí obsahovat
a) den, m síc a rok, ke kterému se ást obce odd luje,
b) vymezení území nov vznikající obce po odd lení ásti obce vý tem jejích katastrálních území v etn p íslušných
mapových podklad ,
c) rozd lení majetku v etn finan ních prost edk , ostatních práv a závazk , právnických osob a organiza ních složek
obce,
d) po et ob an obce ke dni podání návrhu na odd lení její ásti, jakož i po ty ob an obce v jednotlivých ástech, které se
mají odd lit,
e) rozd lení výnosu daní v pom ru podle po tu obyvatel p vodní a nov vzniklé obce do doby, než bude stanoveno
procento, kterým se na výnosech daní podílí nov vzniklá obec.
§22 (3) Krajský ú ad svým rozhodnutím schválí návrh obce na odd lení její ásti, jsou-li spln ny všechny podmínky
stanovené zákonem.
§22 (4) Rozhodnutí o odd lení ásti obce musí obsahovat náležitosti stanovené v odstavci 2. Opis pravomocného
rozhodnutí zašle krajský ú ad Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, p íslušnému katastrálnímu ú adu a finan nímu ú adu.
§22 (5) ízení o odd lení ásti obce ukon ené pravomocným rozhodnutím nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o
odd lení ásti obce nelze p ezkoumat ve správním ízení.

§22 (6) Po vyhlášení výsledk místního referenda obec požádá Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nov vznikající
obce.
§ 23
§23 (1) Do 3 m síc po ustavujícím zasedání zastupitelstva nov vzniklé obce p edá dosavadní obec nov vzniklé obci
majetek, který jí náleží podle rozhodnutí krajského ú adu. O p edání majetku po ídí dosavadní a nov vzniklá obec písemný
zápis. Tento majetek v etn finan ních prost edk , pohledávek a závazk do doby jeho p edání spravuje dosavadní obec,
která však s ním nem že nakládat jiným zp sobem, než z n j uhrazovat náklady spojené s nezbytnou údržbou majetku a s
provozem organiza ních složek nov vzniklé obce a nájemné za užívání v cí touto obcí.
§23 (2) V nov vzniklé obci platí právní p edpisy obce, které platily na jejím území p ed jejím vznikem, a to do doby, než
budou zrušeny nebo nahrazeny novými.
§ 24
Slou ení obcí nebo p ipojení obce, m stských ástí nebo m stských obvod lze provést jen k po átku kalendá ního roku
nebo ke dni voleb do zastupitelstev v obcích. Odd lení ásti obce lze provést jen k po átku kalendá ního roku následujícího
po dni voleb do zastupitelstev v obcích. Návrh na odd lení ásti obce musí být podán krajskému ú adu nejpozd ji 6 m síc
p ed prvním dnem m síce, v n mž se mají konat volby do zastupitelstev v obcích.
§ 25
§25 (1) Dohoda o slou ení obcí, dohoda o p ipojení obce k jiné obci, jakož i rozhodnutí krajského ú adu o odd lení ásti
obce jsou podkladem k zápisu zm ny práv dot ených obcí k nemovitostem do katastru nemovitostí záznamem[12] a k
provedení zm ny údaj o katastrálních územích a hranic obcí v katastru nemovitostí.
§25 (2) Rozhodnutí zastupitelstva m sta o z ízení nebo zrušení m stského obvodu nebo m stské ásti, jakož i o p ipojení
m stského obvodu nebo m stské ásti k jinému m stskému obvodu nebo m stské ásti je podkladem k zápisu zm ny práv
dot ených m stských obvod nebo m stských ástí k nemovitostem do katastru nemovitostí záznamem.[12]
§ 26
Zm ny hranic obcí, p i nichž nedochází ke slou ení obcí, p ipojení obce nebo odd lení ásti obce, se uskute ují na
základ dohody zú astn ných obcí po projednání s p íslušným katastrálním ú adem. Uzav ení dohody oznámí obec
Ministerstvu financí a finan nímu ú adu.

Díl 4
Názvy obcí, jejich ástí, ulic a ve ejných prostranství,
íslování budov, znak a vlajka obcí
§ 27

§27 (1) Každá obec má sv j název; ke zm n názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce.
§27 (2) Názvy mají též ásti obce. ást obce je eviden ní jednotka vytvá ená budovami s ísly popisnými a ísly
eviden ními (§ 31) p id lenými v jedné íselné ad , která leží v jednom souvislém území. Názvy ástí obce jsou zpravidla
p evzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názv historicky vzniklých území, na nichž se tyto ásti obce nacházejí.
§ 28
§28 (1) Obci p ísluší rozhodovat o názvech ástí obce, ulic a jiných ve ejných prostranství.
§28 (2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra a p íslušnému katastrálnímu ú adu názvy nov vzniklých ástí obce, zm ny
jejich názv , jakož i zánik ástí obce.
§ 29
§29 (1) Název obce, jejích ástí, ulic a jiných ve ejných prostranství se uvád jí vždy v eském jazyce. Ulice nebo jiná
ve ejná prostranství se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností ve ejného života.
§29 (2) V obci obývané p íslušníky národnostních menšin se název obce, jejích ástí, ulic a jiných ve ejných prostranství a
ozna ení budov státních orgán a územních samosprávných celk uvád jí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se
podle posledního s ítání lidu hlásilo k této národnosti alespo 10 % ob an obce a jestliže o to požádalo peticí nejmén 40
% zletilých ob an obce hlásících se k této národnostní menšin .
§ 30

Ozna ení ulic a jiných ve ejných prostranství provede obec na sv j náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strp t
bezúplatné p ipevn ní tabulky s ozna ením ulice nebo jiného ve ejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky
nesmí umístit jiné nápisy. Ozna ení nesmí být poškozeno, odstran no nebo zakryto.
§ 31
§31 (1) Budova[13] musí být ozna ena popisným íslem, pokud není dále stanoveno jinak.
§31 (2) Samostatnými popisnými ísly se neozna ují vedlejší budovy, které jsou sou ástí jednoho celku (nap . výrobní haly
uvnit jednoho podniku, garáže p i domech, drobné stavby).
§31 (3) Stavby ur ené k individuální rekreaci se ozna ují eviden ními ísly.
§31 (4) K usnadn ní orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných ve ejných prostranstvích ozna eny budovy vedle
popisného ísla ješt íslem orienta ním.
§31 (5) Obecní ú ad rozhoduje o tom, jakým popisným, orienta ním nebo eviden ním íslem bude budova ozna ena.
Každé popisné nebo eviden ní íslo budovy musí být v rámci ásti obce jedine né. Na rozhodování o ozna ování budov
ísly se nepoužije správní ád.
§ 32
§32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na sv j náklad ozna it budovu ísly ur enými obecním ú adem a udržovat je v
ádném stavu. Barvu a provedení ísel ur uje obecní ú ad.
§32 (2) P e íslování budov se provádí jen výjime n , jsou-li pro to vážné d vody. Nová ísla hradí obec ze svého rozpo tu.
P e íslování budov ohlásí obec p íslušnému katastrálnímu ú adu.
§ 33
Provád cí právní p edpis stanoví
a) zp sob ozna ování ulic a ostatních ve ejných prostranství názvy,
b) zp sob použití a umíst ní ísel k ozna ení budov,
c) náležitosti ohlášení o p e íslování budov.
§ 34
Ve ejným prostranstvím jsou všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele , parky a další prostory p ístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
§ 34a
§34a (1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.
§34a (2) P edseda Poslanecké sn movny m že obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku
obce ud lit. P edseda Poslanecké sn movny m že na žádost obce zm nit znak nebo vlajku obce.
§34a (3) Obce a jimi z ízené nebo založené organiza ní složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné
subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.
§34a (4) Má-li m stský obvod nebo m stská ást sv j znak a vlajku, platí pro jejich užívání odstavec 3.

HLAVA II
SAMOSTATNÁ P SOBNOST OBCE
Díl 1
§ 35

§35 (1) Do samostatné p sobnosti obce pat í záležitosti, které jsou v zájmu obce a ob an obce, pokud nejsou zákonem
sv eny kraj m nebo pokud nejde o p enesenou p sobnost orgán obce nebo o p sobnost, která je zvláštním zákonem
sv ena správním ú ad m jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné p sobnosti obce sv í zákon.

§35 (2) Do samostatné p sobnosti obce pat í zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání na ízení
obce. Obec v samostatné p sobnosti ve svém územním obvodu dále pe uje v souladu s místními p edpoklady a s místními
zvyklostmi o vytvá ení podmínek pro rozvoj sociální pé e a pro uspokojování pot eb svých ob an . Jde p edevším o
uspokojování pot eby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spoj , pot eby informací, výchovy a vzd lávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany ve ejného po ádku.

§35 (3) P i výkonu samostatné p sobnosti se obec ídí
a) p i vydávání obecn závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními p edpisy vydanými na základ zákona.
§ 35a
§35a (1) Obec m že pro výkon samostatné p sobnosti zakládat a z izovat právnické osoby a organiza ní složky obce,
pokud zákon nestanoví jinak.
§35a (2) Obce mohou z izovat obecní policii. Z ízení a innost obecní policie upravuje zvláštní zákon.[13a]
§ 36
§36 (1) Obec m že ud lit fyzickým osobám, které se významnou m rou zasloužily zejména o rozvoj obce, estné ob anství
obce. estný ob an obce má právo vyjad ovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím ádem
zastupitelstva obce.
§36 (2) Obec m že ud lovat ceny obce.
§ 37
Obce, v nichž sídlí orgány státu nebo orgány kraje, napomohou zabezpe it pro n d stojné prostory odpovídající významu
t chto orgán .

Díl 2
Hospoda ení obce
§ 38

§38 (1) Majetek obce musí být využíván ú eln a hospodárn v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem
vymezené p sobnosti. Obec je povinna pe ovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého
majetku.[14]
§38 (2) Majetek obce musí být chrán n p ed zni ením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepot ebným majetkem
obec naloží zp soby a za podmínek stanovených zvláštními p edpisy,[15] pokud tento zákon nestanoví jinak.
§38 (3) Obec nesmí ru it za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma
a) závazk vyplývajících ze smlouvy o úv ru, jsou-li pen žní prost edky ur eny pro investici uskute
podporou ze státního rozpo tu, státních fond nebo národního fondu,

ovanou s finan ní

b) závazk vyplývajících ze smlouvy o úv ru, jsou-li pen žní prost edky ur eny pro investici do obcí vlastn ných
nemovitostí,
c) t ch, jejichž z izovatelem je obec, kraj nebo stát,
d) t ch, v nichž míra ú asti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem p esahuje 50 %,
e) bytových družstev,
f) honebních spole enstev.
§38 (4) Právní úkony u in né v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od po átku neplatné.
§38 (5) Stát neru í za hospoda ení a závazky obce, pokud tento závazek nep evezme stát smluvn .

§38 (6) Obec je povinna chránit sv j majetek p ed neoprávn nými zásahy a v as uplat ovat právo na náhradu škody a
právo na vydání bezd vodného obohacení.
§38 (7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci v as a ádn plní své závazky, a zabezpe it, aby nedošlo k proml ení
nebo zániku z nich vyplývajících práv.
§ 39
§39 (1) Zám r obce prodat, sm nit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výp j ku obec
zve ejní po dobu nejmén 15 dn p ed rozhodnutím v p íslušném orgánu obce vyv šením na ú ední desce obecního ú adu,
aby se k n mu mohli zájemci vyjád it a p edložit své nabídky. Zám r m že obec též zve ejnit zp sobem v míst obvyklým.
Pokud obec zám r nezve ejní, je právní úkon od po átku neplatný. Nemovitost se v zám ru ozna í údaji podle zvláštního
zákona[15a] platného ke dni zve ejn ní zám ru.
§39 (2) P i úplatném p evodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném míst a ase obvyklá, nejde-li o
cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zd vodn na.
§39 (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem byt a hrobových míst anebo pronájem nebo o výp j ku
majetku obce na dobu kratší než 30 dn nebo jde-li o pronájem nebo výp j ku právnické osob z ízené obcí.
§ 40
zrušen
§ 41
§41 (1) Podmi uje-li zákon platnost právního úkonu obce p edchozím zve ejn ním, schválením nebo souhlasem, opat í se
listina osv d ující tento právní úkon doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou spln ny.
§41 (2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, pop ípad rady obce, jsou bez tohoto schválení od
po átku neplatné.
§ 42
§42 (1) Obec požádá o p ezkoumání hospoda ení obce za uplynulý kalendá ní rok p íslušný krajský ú ad, anebo zadá
p ezkoumání auditorovi nebo auditorské spole nosti (dále jen „auditor”). P ezkoumání hospoda ení obce provádí kraj v
p enesené p sobnosti.
§42 (2) Nepožádá-li obec o p ezkoumání svého hospoda ení p íslušný krajský ú ad, ani nezadá p ezkoumání auditorovi,
p ezkoumá hospoda ení obce p íslušný krajský ú ad.
§42 (3) P ezkoumání hospoda ení upravuje zvláštní právní p edpis.[15b]
§42 (4) Náklady na p ezkoumání hospoda ení obce auditorem uhradí obec ze svých rozpo tových prost edk .
§ 43
Záv re ný ú et spolu se zprávou o výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce za uplynulý kalendá ní rok projedná
zastupitelstvo obce do 30. ervna následujícího roku a p ijme opat ení k náprav nedostatk .
§ 44
Sestavování rozpo tu a záv re ného ú tu obce a hospoda ení s prost edky tohoto rozpo tu se dále ídí zvláštním
zákonem.
§ 45
zrušen

Díl 3
Spolupráce mezi obcemi
§ 46

§46 (1) Obce mohou p i výkonu samostatné p sobnosti vzájemn spolupracovat.
§46 (2) Spolupráce mezi obcemi se uskute

uje zejména

a) na základ smlouvy uzav ené ke spln ní konkrétního úkolu,
b) na základ smlouvy o vytvo ení dobrovolného svazku obcí (dále jen "svazek obcí"),

c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona[17] dv ma nebo více obcemi.
§ 47
§47 (1) Obce se nemohou sdružovat podle p edpis o sdružování ob an .
§47 (2) Na spolupráci mezi obcemi nelze použít ustanovení ob anského zákoníku o zájmových sdruženích právnických
osob a o smlouv o sdružení, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 51 odst. 3).
§ 48
§48 (1) Smlouva mezi dv ma nebo více obcemi ke spln ní konkrétního úkolu se uzavírá na dobu ur itou nebo neur itou.
P edm tem této smlouvy nem že být vznik právnické osoby. Smlouva musí mít písemnou formu a musí být p edem
schválena zastupitelstvy obcí, jinak je neplatná.
§48 (2) Smlouva musí obsahovat
a) ozna ení ú astník smlouvy,
b) vymezení p edm tu smlouvy a jeho rozsahu,
c) práva a povinnosti jednotlivých ú astník smlouvy,
d) zp sob využití stavby po jejím dokon ení, je-li stavba p edm tem smlouvy,
e) zp sob odstoupení ú astník od smlouvy a vypo ádání ásti jejich majetku.
§48 (3) Majetek získaný výkonem spole né innosti obcí na základ smlouvy podle odstavc 1 a 2 se stává
spoluvlastnictvím všech ú astník této smlouvy. Podíly na majetku získaném spole nou inností jsou stejné, není-li
smlouvou stanoveno jinak.
§48 (4) Ze závazk v
jinak.

i t etím osobám jsou ú astníci smlouvy zavázáni spole n a nerozdíln , není-li smlouvou stanoveno

Svazek obcí
§ 49

§49 (1) Obce mají právo být leny svazku obcí za ú elem ochrany a prosazování svých spole ných zájm .
§49 (2) Obce mohou vytvá et svazky obcí, jakož i vstupovat do svazk obcí již vytvo ených. leny svazku obcí mohou být
jen obce.
§49 (3) Svazek obcí je právnickou osobou.
§ 50
§50 (1) P edm tem innosti svazku obcí mohou být zejména
a) úkoly v oblasti školství, sociální pé e, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, ve ejného po ádku, ochrany životního
prost edí, cestovního ruchu a pé e o zví ata,
b) zabezpe ování istoty obce, správy ve ejné zelen a ve ejného osv tlení, shromaž ování a odvozu komunálních odpad
a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodn ní, zásobování vodou, odvád ní a išt ní odpadních vod,
c) zavád ní, rozši ování a zdokonalování sítí technického vybavení a systém ve ejné osobní dopravy k zajišt ní dopravní
obslužnosti daného území,
d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpe ováním p estavby vytáp ní nebo oh evu vody tuhými
palivy na využití ekologicky vhodn jších zdroj tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
e) provoz lom , pískoven a za ízení sloužících k t žb a úprav nerostných surovin,

f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, les , domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních za ízení a
dalších za ízení spravovaných obcemi.
§50 (2) P ílohou smlouvy o vytvo ení svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno
a) název a sídlo len svazku obcí,
b) název a sídlo svazku obcí a p edm t jeho innosti,
c) orgány svazku obcí, zp sob jejich ustavování, jejich p sobnost a zp sob jejich rozhodování,
d) majetek len svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
e) zdroje p íjm svazku obcí,
f) práva a povinnosti len svazku obcí,
g) zp sob rozd lení zisku a podíl len na úhrad ztráty svazku obcí,
h) podmínky p istoupení ke svazku obcí a vystoupení z n j, v etn vypo ádání majetkového podílu,
i) obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvo ily.
§ 51
§51 (1) Obec je návrhem smlouvy podle § 46 odst. 2 písm. a) a b) vázána ode dne jeho schválení zastupitelstvem obce do
dne stanoveného pro p ijetí návrhu smlouvy, pokud jiná obec, které je návrh smlouvy ur en, jej neodmítne p ed uplynutím
lh ty pro p ijetí návrhu.
§51 (2) Smlouva podle § 46 odst. 2 písm. a) a b) je ú inná dnem p ijetí jejího návrhu všemi ú astníky, nestanoví-li smlouva
jinak.
§51 (3) O právní zp sobilosti svazku obcí, jeho registraci, zrušení a zániku platí zvláštní zákon.[18]
§ 52
Ob ané obcí sdružených ve svazku obcí, kte í dosáhli v ku 18 let, jsou oprávn ni
a) ú astnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápis o jeho jednání,
b) podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy,
c) vyjad ovat se k návrhu rozpo tu svazku obcí a k záv re nému ú tu svazku obcí za uplynulý kalendá ní rok, a to bu
písemn nebo ústn na zasedání orgánu svazku obcí.
§ 53
§53 (1) Svazek obcí požádá o p ezkoumání hospoda ení svazku za uplynulý kalendá ní rok p íslušný krajský ú ad, anebo
zadá p ezkoumání auditorovi.
§53 (2) Náklady na p ezkoumání hospoda ení svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpo tových prost edk .
§53 (3) Ustanovení §42 odst. 2 a §43 platí pro svazek obcí obdobn .
§ 54

Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami
Na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými osobami v ob anskoprávních vztazích lze použít ustanovení
ob anského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouv o sdružení.

Díl 4
Spolupráce s obcemi jiných stát
§ 55

§55 (1) Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných stát a být leny mezinárodních sdružení místních orgán .
§55 (2) Obce mohou uzavírat s obcemi jiných stát smlouvy o vzájemné spolupráci.
§55 (3) Svazky obcí mohou uzavírat se svazky obcí jiných stát smlouvy o vzájemné spolupráci. Obsahem spolupráce
mohou být jen innosti, které jsou p edm tem innosti svazku obcí, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzav el.
§55 (4) Smlouvy podle odstavc 2 a 3 musí mít písemnou formu a musí být p edem schváleny zastupitelstvem obce, jinak
jsou neplatné. Smlouva musí obsahovat
a) názvy a sídla ú astník smlouvy,
b) p edm t spolupráce a zp sob jejího financování,
c) orgány a zp sob jejich ustavování,
d) dobu, na kterou se smlouva uzavírá.
§55 (5) Právnická osoba m že na základ smlouvy o spolupráci podle odstavc 2 a 3 vzniknout, jen dovoluje-li to
Parlamentem schválená a vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána.
§55 (6) Smlouva o spolupráci podle odstavc 2 a 3, na jejímž základ má vzniknout právnická osoba nebo lenství v již
existující právnické osob , podléhá souhlasu Ministerstva vnitra po p edchozím projednání s Ministerstvem zahrani ních
v cí. Bez tohoto souhlasu smlouva nem že nabýt ú innosti. Ud lení souhlasu m že být odep eno pouze pro rozpor se
zákonem nebo Parlamentem schválenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je eská republika vázána.

Díl 5
Správní delikty
§ 56 a 57
zrušeny
§ 58

§58 (1) Obec m že uložit pokutu až do výše 10 000 K právnické osob a fyzické osob , která je podnikatelem, a
a) odmítne strp t bezúplatné p ipevn ní tabulky s ozna ením ulice nebo jiného ve ejného prostranství na své nemovitosti
nebo v blízkosti tabulky s ozna ením umístí jiný nápis,
b) úmysln poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s ozna ením ulice nebo jiného ve ejného prostranství, nebo
c) neozna í budovu ísly stanovenými obecním ú adem.
§58 (2) Obec m že uložit pokutu až do výše 100 000 K osob uvedené v odstavci 1, která neudržuje istotu a po ádek na
pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
§58 (3) Obec m že uložit pokutu až do výše 200 000 K osob uvedené v odstavci 1, která zne istí ve ejné prostranství,
naruší životní prost edí v obci nebo odloží v c mimo vyhrazené místo.
§58 (4) Obec m že uložit pokutu až do výše 200 000 K osob uvedené v odstavci 1, která porušila povinnost stanovenou
právním p edpisem obce.
§58 (5) P i stanovení výše pokuty podle odstavc 1 až 4 obec p ihlíží zejména k povaze, závažnosti, dob trvání a
následk m protiprávního jednání.
§ 59
§59 (1) ízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce o porušení povinnosti dozv d l, nejpozd ji
však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
§59 (2) Pokutu podle § 58 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinností uvedených v § 58 vyšší sankci.
§59 (3) Uložení pokuty podle § 58 nezbavuje osobu, které byla uložena pokuta, povinnosti odstranit závadný stav ve lh t
stanovené obcí s p ihlédnutím k okolnostem p ípadu.

§59 (4) Do b hu lh ty podle odstavce 1 se nezapo ítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní nebo
p estupkové ízení podle zvláštního zákona.

Díl 6
Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum
§ 60

Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum upravují zvláštní zákony.[7],[8]

HLAVA III
P ENESENÁ P SOBNOST
§ 61

§61 (1) P enesená p sobnost ve v cech, které stanoví zvláštní zákony, je
a) v základním rozsahu sv eném obci vykonávána orgány obce ur enými tímto nebo jiným zákonem nebo na základ
tohoto zákona; v tomto p ípad je území obce správním obvodem,
b) v rozsahu pov eného obecního ú adu (§ 64) vykonávána tímto ú adem,
c) v rozsahu obecního ú adu obce s rozší enou p sobností (§ 66) vykonávána tímto ú adem.
§61 (2) P i výkonu p enesené p sobnosti se orgány obce ídí
a) p i vydávání na ízení obce zákony a jinými právními p edpisy,
b) v ostatních p ípadech též
1. usneseními vlády a sm rnicemi úst edních správních ú ad ; tato usnesení a tyto sm rnice nemohou orgán m obcí
ukládat povinnosti, pokud nejsou zárove stanoveny zákonem; podmínkou platnosti sm rnic úst edních správních ú ad je
jejich publikování ve V stníku vlády pro orgány kraj a orgány obcí;
2. návrhy opat ení, pop ípad rozhodnutím krajského ú adu, u in nými podle zvláštního zákona[18a] v rámci kontroly
výkonu p enesené p sobnosti.
§61 (3) Metodickou a odbornou pomoc ve v cech uvedených v odstavci 2 vykonává v

i orgán m obcí krajský ú ad.

§ 62
Obce obdrží ze státního rozpo tu p ísp vek na pln ní úkol v p enesené p sobnosti.
§ 63
§63 (1) Obce, jejichž orgány vykonávají p enesenou p sobnost ve stejném správním obvodu obce s rozší enou p sobností,
mohou uzav ít ve ejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat p enesenou p sobnost nebo ást
p enesené p sobnosti pro orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) ú astníkem ve ejnoprávní smlouvy.
P edm tem ve ejnoprávní smlouvy nem že být p enesená p sobnost, která je na základ zákona sv ena orgán m jen
n kterých obcí. K uzav ení ve ejnoprávní smlouvy je t eba souhlasu krajského ú adu.
§63 (2) Ve ejnoprávní smlouva musí obsahovat
a) ozna ení ú astník smlouvy,
b) dobu trvání smlouvy,
c) ur ení rozsahu p enesené p sobnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce (jiných obcí), a
d) zp sob úhrady náklad spojených s výkonem p enesené p sobnosti podle písmene c).

Pov ený obecní ú ad
§ 64

§64 (1) Jako pov ený obecní ú ad je pro ú el výkonu p enesené p sobnosti ozna ován v zákonech a jiných právních
p edpisech, pop ípad aktech ízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b), obecní ú ad, který, vedle p enesené p sobnosti

podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává v rozsahu jemu sv eném zvláštními zákony p enesenou p sobnost ve správním
obvodu ur eném provád cím právním p edpisem.
§64 (2) Obce s pov eným obecním ú adem stanoví zvláštní zákon.[18b]
§ 65
§65 (1) Neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne krajský ú ad, že pro ni bude p enesenou p sobnost nebo
ást p enesené p sobnosti vykonávat pov ený obecní ú ad, do jehož správního obvodu pat í. Krajský ú ad zárove
rozhodne o p evodu p ísp vku na výkon p enesené p sobnosti. Rozhodnutí vydává krajský ú ad v p enesené p sobnosti;
p i jeho vydávání se nepostupuje podle správního ádu.
§65 (2) Rozhodnutí krajského ú adu podle odstavce 1 se zve ejní nejmén po dobu 15 dn na ú ední desce obecního
ú adu obce, jejíž orgán neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2.
§ 66
§66 (1) Jako obecní ú ad obce s rozší enou p sobností je pro ú el výkonu p enesené p sobnosti ozna ován v zákonech a
jiných právních p edpisech, pop ípad aktech ízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní ú ad, který, vedle
p enesené p sobnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) a vedle p enesené p sobnosti podle § 64, vykonává v rozsahu jemu
sv eném zvláštními zákony p enesenou p sobnost ve správním obvodu ur eném provád cím právním p edpisem.
§66 (2) Obce s rozší enou p sobností ur uje zvláštní zákon.[18c]
§ 66a
§66a (1) Obce s rozší enou p sobností, jejichž obecní ú ady vykonávají p enesenou p sobnost ve správním obvodu
jednoho krajského ú adu, mohou uzav ít ve ejnoprávní smlouvu, podle níž bude obecní ú ad jedné obce s rozší enou
p sobností vykonávat p enesenou p sobnost nebo ást p enesené p sobnosti pro obecní ú ad jiné obce (jiných obcí) s
rozší enou p sobností, která je ú astníkem ve ejnoprávní smlouvy. K uzav ení ve ejnoprávní smlouvy je t eba souhlasu
Ministerstva vnitra, které jej vydává po projednání s v cn p íslušným ministerstvem nebo jiným v cn p íslušným
úst edním správním ú adem.
§66a (2) Ve ejnoprávní smlouva musí obsahovat
a) ozna ení ú astník smlouvy,
b) dobu trvání smlouvy,
c) ur ení rozsahu p enesené p sobnosti, kterou bude obec s rozší enou p sobností vykonávat pro jinou obec s rozší enou
p sobností,
d) zp sob úhrady náklad spojených s výkonem p enesené p sobnosti podle písmene c).
§ 66b
§66b (1) Neplní-li obecní ú ad obce s rozší enou p sobností povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne Ministerstvo vnitra po
projednání s v cn p íslušným ministerstvem nebo jiným v cn p íslušným úst edním správním ú adem, že pro n j bude
p enesenou p sobnost nebo ást p enesené p sobnosti vykonávat jiný obecní ú ad obce s rozší enou p sobností.
Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dn ode dne, kdy se dozv d lo o nepln ní povinnosti podle v ty první.
Ministerstvo vnitra zárove rozhodne o p evodu p ísp vku na výkon p enesené p sobnosti. P i vydávání tohoto rozhodnutí
se nepostupuje podle správního ádu.
§66b (2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zve ejní na ú ední desce obecního ú adu s rozší enou
p sobností, který neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2, a na ú edních deskách obecních ú ad v jeho správním obvodu
nejmén po dobu 15 dn . Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zve ejní ve V stníku právních p edpis kraje.
§66b (3) Ministerstvo vnitra na návrh obce s pov eným obecním ú adem a s doporu ením krajského ú adu a po projednání
s p íslušnou obcí s rozší enou p sobností m že rozhodnout o delegování ur itého rozsahu výkonu státní správy obce s
rozší enou p sobností na obec s pov eným obecním ú adem. Žádost podává obec nejpozd ji do 15. ledna kalendá ního
roku. Rozhodnutí Ministerstva vnitra m že nabýt právní moci jen k 1. lednu kalendá ního roku. Ministerstvo vnitra zárove
rozhodne o p evodu p ísp vk na výkon p enesené p sobnosti. P i vydání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle
správního ádu.

§66b (4) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 3 se uve ejní na ú ední desce pov eného obecního ú adu a na
ú edních deskách obecních ú ad v jeho správním obvodu nejmén po dobu 15 dn . Dále se rozhodnutí uve ejní ve
V stníku právních p edpis kraje.

Spole ná ustanovení k ve ejnoprávním smlouvám (§ 63 a 66a)
§ 66c

§66c (1) Ve ejnoprávní smlouvy se uzavírají písemn a musí být v souladu se zákony a jinými právními p edpisy.
§66c (2) Ve ejnoprávní smlouva je uzav ena dnem, kdy rozhodnutí p íslušného orgánu ve ejné správy o ud lení souhlasu s
jejím uzav ením nabude právní moci.
§66c (3) P i uzavírání ve ejnoprávních smluv se p im en použijí ustanovení ob anského zákoníku s výjimkou ustanovení
o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkon , ustanovení o odstoupení od smlouvy a ustanovení o zm n v osob
dlužníka nebo v itele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o zapo tení.
§ 66d
§66d (1) Ve ejnoprávní smlouvu lze zm nit jen písemnou dohodou obcí, které jsou smluvními stranami. K uzav ení takové
dohody je t eba souhlasu orgánu ve ejné správy, který je p íslušný k ud lení souhlasu k uzav ení ve ejnoprávní smlouvy;
ustanovení § 66c odst. 2 platí obdobn .
§66d (2) Ve ejnoprávní smlouvu, která byla uzav ena v rozporu s právními p edpisy nebo se dostane do rozporu s právními
p edpisy, zruší orgán ve ejné správy, který je p íslušný k ud lení souhlasu k jejímu uzav ení; ve ejnoprávní smlouvu podle §
63 m že zrušit též Ministerstvo vnitra.
§66d (3) Spory z ve ejnoprávních smluv rozhoduje orgán ve ejné správy, který je p íslušný k ud lení souhlasu k jejímu
uzav ení.
§66d (4) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavc 2 a 3 se nelze odvolat.
§ 66e
§66e (1) Rozhodnutí p íslušných orgán ve ejné správy podle § 66c odst. 2 a § 66d se vydávají ve správním ízení podle
správního ádu. Je-li k jejich vydání p íslušný krajský ú ad, vykonává tuto innost v p enesené p sobnosti.
§66e (2) Proti pravomocnému rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 m že obec podat žalobu k soudu.[18d]
§66e (3) Obec, která je smluvní stranou ve ejnoprávní smlouvy, ji bezodkladn poté, co byla uzav ena, zve ejní na ú ední
desce nejmén po dobu 15 dn . Sou asn se uzav ená ve ejnoprávní smlouva zve ejní ve V stníku právních p edpis
kraje. Obdobn se postupuje i p i zm n uzav ené ve ejnoprávní smlouvy a p i jejím zrušení.
§66e (4) Uzav ená ve ejnoprávní smlouva musí být každému p ístupná na obecním ú adu obce, která je její smluvní
stranou.

HLAVA IV
ORGÁNY OBCE
Díl 1
Zastupitelstvo obce

§ 67
Zastupitelstvo obce je složeno z len zastupitelstva obce, jejichž po et na každé volební období stanoví v souladu s tímto
zákonem zastupitelstvo obce nejpozd ji do 85 dn p ede dnem voleb do zastupitelstev v obcích; pro nové volby[19] m že
být tato lh ta zkrácena nejvíce o jednu t etinu.
§ 68
§68 (1) Zastupitelstvo obce p i stanovení po tu len zastupitelstva obce p ihlédne zejména k po tu obyvatel a velikosti
územního obvodu. Po et len stanoví tak, aby zastupitelstvo obce m lo v obci, m st , m stském obvodu, m stské ásti
do 500 obyvatel 5 až 15 len
nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 len
nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 len
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 len
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 len
nad 150 000 obyvatel 35 až 55 len .

§68 (2) Po et len zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na ú ední desce obecního ú adu nejpozd ji do 2
dn po jeho stanovení. Krom toho m že být po et len zastupitelstva obce uve ejn n zp sobem v míst obvyklým.
§68 (3) Rozhodující pro stanovení po tu len zastupitelstva obce je po et obyvatel obce k 1. lednu roku, v n mž se konají
volby.
§68 (4) Neur í-li zastupitelstvo jinak, volí se po et len zastupitelstva podle po tu len zastupitelstva obce v kon ícím
volebním období.
§ 69
§69 (1) Mandát lena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukon ením hlasování.
§69 (2) len zastupitelstva obce skládá na za átku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení
zú astní, slib tohoto zn ní: "Slibuji v rnost eské republice. Slibuji na svou est a sv domí, že svoji funkci budu vykonávat
sv domit , v zájmu obce (m sta) a jejích (jeho) ob an a ídit se Ústavou a zákony eské republiky."
§69 (3) len zastupitelstva obce skládá slib p ed zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji". len zastupitelstva obce
potvrdí složení slibu svým podpisem.
§69 (4) len zastupitelstva obce vykonává sv j mandát osobn a v souladu se svým slibem a není p itom vázán žádnými
p íkazy.
§ 70
Funkce lena zastupitelstva obce je ve ejnou funkcí. len zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na
právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného pom ru.
§ 71
§71 (1) len m zastupitelstva obce, kte í jsou pro výkon funkce dlouhodob uvoln ni,[21] a len m zastupitelstva obce,
kte í p ed zvolením do funkce lena zastupitelstva obce nebyli v pracovním pom ru, ale vykonávají funkci ve stejném
rozsahu jako dlouhodob uvoln ní lenové zastupitelstva obce, (dále jen "uvoln ný len zastupitelstva obce") poskytuje
obec za výkon funkce uvoln ného lena zastupitelstva obce odm nu podle tohoto zákona. odm na se vyplácí z
rozpo tových prost edk obce.
§71 (2) Odm nou se rozumí pen žitá pln ní poskytovaná obcí uvoln ným len m zastupitelstva obce za výkon jejich
funkce; za odm nu se nepovažují pln ní poskytovaná v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních
p edpis , zejména cestovní náhrady.
§71 (3) Odm nou podle odstavce 1 je
a) m sí ní odm na,
b) odm na p i skon ení funk ního období.
§71 (4) Ostatním len m zastupitelstva obce, kte í nejsou uvedeni v odstavci 1, (dále jen "neuvoln ný len zastupitelstva
obce"), jsou-li v pracovním pom ru, poskytne zam stnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy;[22] rozsah
doby pot ebné k výkonu funkce v konkrétním p ípad ur í obec. náhradu mzdy, v etn pojistného na sociální zabezpe ení
a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti a pojistného na ve ejné zdravotní pojišt ní, uhradí obec jejich zam stnavateli
podle zvláštního p edpisu.[23] neuvoln ným len m zastupitelstva obce, kte í nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
pom ru, poskytuje obec ze svých rozpo tových prost edk náhradu výd lku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce
paušální ástkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na p íslušný kalendá ní rok.
§ 72
Neuvoln ným len m zastupitelstva obce m že být za výkon funkce poskytnuta m sí ní odm na. Její maximální výši
stanoví provád cí právní p edpis.
§ 73
§73 (1) M sí ní odm na je pen žité pln ní poskytované m sí n podle druhu vykonávané funkce a podle po tu obyvatel
obce ve výši a za podmínek, které stanoví provád cí právní p edpis. M sí ní odm nu tvo í pevná složka stanovená podle
druhu vykonávané funkce a p íplatek podle po tu obyvatel obce. P i ur ení výše p íplatku podle po tu obyvatel obce se
vychází z po tu obyvatel, kte í jsou k 1. lednu p íslušného kalendá ního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Po et
obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.

§73 (2) M sí ní odm na se uvoln ným len m zastupitelstva obce v obcích s rozší enou p sobností, v obcích s
pov ených obecním ú adem, v obcích s matri ním ú adem[23a] a v obcích se stavebním ú adem[23b] zvyšuje o ástku
stanovenou provád cím právním p edpisem.
§73 (3) Nevykonává-li len zastupitelstva obce funkci z d vodu pracovní neschopnosti, karantény, t hotenství nebo pé e o
dít do 3 let v ku, m sí ní odm na mu nenáleží. len zastupitelstva je povinen neprodlen informovat starostu nebo
místostarostu o t chto d vodech a p edpokládané dob jejich trvání.
§ 74
zrušen
§ 75
§75 (1) Uvoln nému lenu zastupitelstva obce a neuvoln nému lenu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty,
jemuž ke dni voleb do zastupitelstva obce p íslušela m sí ní odm na, náleží tato odm na ješt po dobu 3 m síc od
konání voleb do zastupitelstva obce, pokud mu nevznikl op tovný nárok na m sí ní odm nu.
§75 (2) Pokud dosavadní starosta vykonává do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce pravomoc podle § 107 odst. 1,
náleží mu m sí ní odm na v dosavadní výši.
§75 (3) lenovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc podle § 107 odst. 2, náleží m sí ní odm na ve stejné výši,
která by podle provád cího právního p edpisu náležela starostovi.
§75 (4) Uvoln nému lenovi zastupitelstva obce a neuvoln nému lenovi zastupitelstva obce, kte í vykonávali funkci
starosty, za niž náleží m sí ní odm na, a jimž zanikl mandát p ede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, m že být
tato odm na poskytována ješt po dobu 3 m síc ode dne zániku mandátu.
§75 (5) Uvoln nému lenu zastupitelstva obce a neuvoln nému lenu zastupitelstva obce, kte í vykonávali funkci starosty,
za niž náleží m sí ní odm na, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, m že být tato odm na poskytována ješt po
dobu 3 m síc ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.
§ 76
Splatnost a výplata odm ny len m zastupitelstva obce, jakož i srážky z odm ny se ídí právními p edpisy upravujícími
platové pom ry zam stnanc obcí a zákoníkem práce. Pro tyto ú ely se odm na len zastupitelstva obce posuzuje jako
plat zam stnanc obce v pracovním pom ru; obec se posuzuje jako zam stnavatel a lenové zastupitelstva obce se
posuzují jako zam stnanci.
§ 77
§77 (1) Odm na se uvoln nému lenovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce,
za kterou odm na náleží.
§77 (2) Odm na se neuvoln nému lenovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce.
§77 (3) V p ípad soub hu výkonu n kolika funkcí
a) náleží uvoln nému lenovi zastupitelstva obce m sí ní odm na podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odm na,
b) lze neuvoln nému lenovi zastupitelstva obce poskytnout m sí ní odm nu až do výše souhrnu odm n za jednotlivé
funkce.
§ 78
lenovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek
stanovených právními p edpisy platnými pro zam stnance v pracovním pom ru.[26]
§ 79
§79 (1) Uvoln ný len zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdn za kalendá ní rok.
§79 (2) Pokud jeho funk ní období netrvalo po dobu celého kalendá ního roku, má nárok na pom rnou ást dovolené, která
iní za každý i zapo atý kalendá ní m síc trvání výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendá ní rok.
§79 (3) M sí ní odm na podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.

§79 (4) Obec poskytne uvoln nému lenu zastupitelstva obce též tu ást dovolené, kterou nevy erpal p ed uvoln ním k
výkonu ve ejné funkce. Nevy erpal-li uvoln ný len zastupitelstva obce dovolenou p ed uplynutím doby uvoln ní k výkonu
ve ejné funkce, poskytne mu ji uvol ující zam stnavatel.
§79 (5) Jestliže si uvoln ný len zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její ást vy erpat v pr b hu p íslušného
kalendá ního roku, p evádí se mu tento nárok do následujícího kalendá ního roku. V takovém p ípad m že uvoln ný len
zastupitelstva též požádat obec o náhradu m sí ní odm ny za nevy erpanou dovolenou.
§ 80 a 81
zrušeny
§ 82
len zastupitelstva obce má p i výkonu své funkce právo
a) p edkládat zastupitelstvu obce, rad obce, výbor m a komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, p ipomínky a podn ty na radu obce a její jednotlivé leny, na p edsedy výbor , na statutární orgány
právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí p ísp vkových organizací a organiza ních složek, které obec
založila nebo z ídila; písemnou odpov musí obdržet do 30 dn ,
c) požadovat od zam stnanc obce za azených do obecního ú adu, jakož i od zam stnanc právnických osob, které obec
založila nebo z ídila, informace ve v cech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být poskytnuta nejpozd ji
do 30 dn .
§ 83
§83 (1) len zastupitelstva obce je povinen zú ast ovat se zasedání zastupitelstva obce, pop ípad zasedání jiných orgán
obce, je-li jejich lenem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy ob an obce a jednat a vystupovat tak, aby
nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
§83 (2) len zastupitelstva obce, u n hož skute nosti nasv d ují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování ur ité
záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro n j samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo
právnickou osobu, kterou zastupuje na základ zákona nebo plné moci (st et zájm ), je povinen sd lit tuto skute nost p ed
zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje d vod pro vylou ení z
projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Díl 2
Pravomoc zastupitelstva obce
§ 84

§84 (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve v cech pat ících do samostatné p sobnosti obce (§ 35 odst. 1).
§84 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat územní plán obce a regula ní plán[28] a vyhlašovat jejich závazné ásti obecn závaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpo et obce a záv re ný ú et obce,
d) z izovat trvalé a do asné pen žní fondy obce,
e) z izovat a rušit p ísp vkové organizace a organiza ní složky obce, schvalovat jejich z izovací listiny,
f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, spole enské smlouvy,
zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o ú asti v již založených právnických osobách,[29]
g) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních spole ností, v nichž má
obec majetkovou ú ast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgán obchodních spole ností, v nichž má obec majetkovou ú ast, a navrhovat
jejich odvolání,
i) vydávat obecn závazné vyhlášky obce,

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat zm ny katastrálních území uvnit obce, schvalovat dohody o zm n hranic obce a o slu ování obcí,
l) stanovit po et len rady obce,
m) volit z ad len zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další leny rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
n) ur ovat funkce, pro které budou lenové zastupitelstva obce uvoln ni,
o) z izovat a rušit výbory, volit jejich p edsedy a další leny a odvolávat je z funkce,
p) volit starostu, místostarosty a další leny rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit po et len rady obce, jakož
i po et dlouhodob uvoln ných len tohoto zastupitelstva, z izovat a zrušovat výbory, volit jejich p edsedy a další leny a
odvolávat je z funkce,
r) stanovit výši odm n neuvoln ným len m zastupitelstva obce,
s) z izovat a zrušovat obecní policii,
t) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o form této spolupráce,
u) rozhodovat o z ízení a názvech ástí obce, o názvech ulic a dalších ve ejných prostranství,
v) ud lovat a odnímat estné ob anství obce a ceny obce,
x) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad len m zastupitelstva obce,
y) rozhodovat o pen žitých pln ních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou leny zastupitelstva obce, za výkon
funkce len výbor .
§84 (3) Není-li z ízena rada obce, vydává na ízení obce zastupitelstvo obce.
§84 (4) Zastupitelstvo obce si m že vyhradit další pravomoc v samostatné p sobnosti obce mimo pravomoce vyhrazené
rad obce podle § 102 odst. 2.
§84 (5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu p edložena k rozhodnutí podle § 105 odst.
1.
§ 85
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o t chto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a p evod nemovitých v cí v etn vydání nemovitostí podle zvláštních zákon , p evod byt a nebytových prostor
z majetku obce,
b) poskytování v cných dar v hodnot nad 20 000 K a pen žitých dar ve výši nad 20 000 K fyzické nebo právnické
osob v jednom kalendá ním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 K v jednotlivých p ípadech ob anským sdružením, humanitárním organizacím a jiným
fyzickým nebo právnickým osobám p sobícím v oblasti mládeže, t lovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzd lávání a v dy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního
prost edí,
d) uzav ení smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec ú astníkem,
e) pen žité i nepen žité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 K ,
g) zastavení movitých v cí nebo práv v hodnot vyšší než 20 000 K ,
h) dohody o splátkách s lh tou splatnosti delší než 18 m síc ,

i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 K ,
j) uzav ení smlouvy o p ijetí a poskytnutí úv ru nebo p j ky, o poskytnutí dotace, o p evzetí dluhu, o p evzetí ru itelského
závazku, o p istoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých v cí,
l) vydání komunálních dluhopis .
§ 86
zrušen
§ 87
K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volb je t eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny všech len
zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní p edpis jinak[31a].
§ 88
zrušen
§ 89
§89 (1) Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 m síc tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra
je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí m že obec podat žalobu k soudu.
§89 (2) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit
místní referendum nebo s rozhodnutím p ijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné p sobnosti obce,
vyzve editel krajského ú adu zastupitelstvo obce, aby do 2 m síc zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce
neu iní, oznámí krajský ú ad neprodlen tuto skute nost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto
rozhodnutí m že obec podat žalobu k soudu.
§89 (3) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, pop ípad ur en správce obce podle § 98, vykonává rada
obce svou pravomoc podle § 102 odst. 2 a 3. Není-li rada obce zvolena, vykonává starosta pravomoc podle § 107 odst. 1.
Není-li zvolen starosta, vykonává tuto pravomoc jiný len zastupitelstva obce, kterého tím zastupitelstvo obce pov í.
§ 90
Poklesne-li po et len zastupitelstva obce o více než polovinu, pop ípad pod 5 a zastupitelstvo obce nem že být
dopln no z náhradník , oznámí obecní ú ad neprodlen tuto skute nost krajskému ú adu. V takovém p ípad nem že
zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle § 84 a 85.
§ 91
§91 (1) Ustavující zasedání nov zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dn
od vyhlášení výsledk voleb, pop ípad do 15 dn od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osv d ení o
zvolení lenem zastupitelstva v obci.[31] ustavujícímu zasedání p edsedá zpravidla nejstarší len zastupitelstva obce do
doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolí starostu, místostarostu a
další leny rady obce.
§91 (2) Jestliže nebude ustavující zasedání nov zvoleného zastupitelstva obce svoláno ve lh t uvedené v odstavci 1,
u iní tak editel krajského ú adu.
§ 92
§92 (1) Zastupitelstvo obce se schází podle pot eby, nejmén však jedenkrát za 3 m síce. Zasedání zastupitelstva obce se
konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla ídí starosta. Starosta je povinen svolat
zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespo jedna t etina len zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání
zastupitelstva obce se koná nejpozd ji do 21 dn ode dne, kdy žádost byla doru ena obecnímu ú adu.
§92 (2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, u iní tak místostarosta, pop ípad jiný len
zastupitelstva obce.
§92 (3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina všech jeho len . Jestliže p i
zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho pr b hu není p ítomna nadpolovi ní v tšina všech len zastupitelstva
obce, ukon í p edsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dn se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem
podle odstavce 1 nebo 2.
§ 93

§93 (1) Obecní ú ad informuje o míst , dob a navrženém programu p ipravovaného zasedání zastupitelstva obce.
Informaci vyv sí na ú ední desce obecního ú adu alespo 7 dní p ed zasedáním zastupitelstva obce; krom toho m že
informaci uve ejnit zp sobem v míst obvyklým.
§93 (2) Zasedání zastupitelstva obce je ve ejné.
§93 (3) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo len vlády nebo jím ur ený zástupce, senátor, poslanec nebo
zástupce orgán kraje, musí mu být ud leno.
§ 94
§94 (1) Právo p edkládat návrhy k za azení na po ad jednání p ipravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho
lenové, rada obce a výbory.
§94 (2) O za azení návrh p ednesených v pr b hu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne
zastupitelstvo obce.
§ 95
§95 (1) O pr b hu zasedání zastupitelstva obce se po izuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a ur ení
ov ovatelé. V zápise se vždy uvede po et p ítomných len zastupitelstva obce, schválený po ad jednání zastupitelstva
obce, pr b h a výsledek hlasování a p ijatá usnesení.
§95 (2) Zápis, který je nutno po ídit do 10 dn po skon ení zasedání, musí být uložen na obecním ú adu k nahlédnutí. O
námitkách lena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
§ 96
Zastupitelstvo obce vydá jednací ád, v n mž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.
§ 97
Obec informuje ob any o innosti orgán obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným zp sobem v míst obvyklým.
§ 98
§98 (1) editel krajského ú adu jmenuje správce obce z ad zam stnanc kraje za azených do krajského ú adu,
a) neuskute ní-li se v obci vyhlášené volby pro nedostatek kandidát na leny zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla
ustavena okrsková volební komice,[32]
b) dojde-li k rozpušt ní zastupitelstva obce podle § 89,
c) zanikne-li mandát všem len m zastupitelstva obce a na uprázdn né mandáty nenastoupí náhradníci,
d) není-li zvolen starosta do 6 m síc od ustavujícího zasedání, pop ípad ode dne, kdy byl odvolán starosta nebo se
funkce vzdal,
e) dojde-li k po átku kalendá ního roku ke slou ení obcí nebo k odd lení ásti obce.
§98 (2) Správce obce zabezpe uje výkon p enesené p sobnosti, jde-li o obec, kde není tajemník obecního ú adu, a dále
úkoly v oblasti samostatné p sobnosti podle § 84 odst. 2 písm. c) a § 102 odst. 2 a 3. Správce obce je v ele obecního
ú adu. Jde-li o obec, kde byla z ízena funkce tajemníka obecního ú adu (§ 110), je tajemník pod ízen správci obce.
§98 (3) Správce obce z stává zam stnancem kraje. Osobní výdaje spojené s výkonem funkce správce obce hradí kraj.
§98 (4) editel krajského ú adu kontroluje innost správce obce.
§98 (5) innost správce obce kon í dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (§ 91) nebo dnem zvolení starosty. Na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce podá správce obce zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospoda ení a majetku
obce.

Díl 3
Rada obce
§ 99

§99 (1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné p sobnosti a ze své innosti odpovídá zastupitelstvu
obce. V oblasti p enesené p sobnosti p ísluší rad obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
§99 (2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst. 4).
§99 (3) Radu obce tvo í starosta, místostarosta (místostarostové) a další lenové rady volení z ad len zastupitelstva
obce. Po et len rady obce je lichý a iní nejmén 5 a nejvýše 11 len , p i emž nesmí p esahovat jednu t etinu po tu
len zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má mén než 15 len .
§99 (4) Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, p estává být i lenem rady obce.
§ 100
§100 (1) Poklesne-li v pr b hu funk ního období po et len rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce
nebude dopln n alespo na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které m že rozhodování o
záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 sv it zcela nebo z ásti starostovi.
§100 (2) Poklesne-li v pr b hu funk ního období po et len zastupitelstva obce pod 11 a na uprázdn né mandáty
nenastoupí náhradníci, kon í innost rady obce uplynutím t icátého dne od uprázdn ní mandát v zastupitelstvu obce.
Funkce rady obce vykonává v takovém p ípad zastupitelstvo obce, které m že sv it pln ní n kterých úkol rady obce
starostovi.
§100 (3) Jestliže v pr b hu funk ního období p esáhne po et len rady obce jednu t etinu po tu len zastupitelstva obce,
aniž po et jeho len poklesne pod 11, plní rada obce nadále své funkce.
§ 101
§101 (1) Rada obce se schází ke svým sch zím podle pot eby, její sch ze jsou neve ejné. Rada obce m že k jednotlivým
bod m svého jednání p izvat dalšího lena zastupitelstva obce a jiné osoby.
§101 (2) Rada obce je schopna se usnášet, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina všech jejích len ; k platnému usnesení
nebo rozhodnutí je t eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny všech jejích len .

§101 (3) Rada obce po izuje ze své sch ze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V
zápise se vždy uvede po et p ítomných len rady obce, schválený po ad sch ze rady obce, pr b h a výsledek hlasování a
p ijatá usnesení. Zápis ze sch ze rady obce musí být po ízen do 7 dn od jejího konání. O námitkách lena rady obce proti
zápisu rozhodne nejbližší sch ze rady obce. Zápis ze sch ze rady obce musí být uložen u obecního ú adu k nahlédnutí
len m zastupitelstva obce.
§101 (4) Rada obce vydá jednací ád, v n mž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.
§ 102
§102 (1) Rada obce p ipravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpe uje pln ní jím p ijatých usnesení.
§102 (2) Rad obce je vyhrazeno
a) zabezpe ovat hospoda ení obce podle schváleného rozpo tu, provád t rozpo tová opat ení v rozsahu stanoveném
zastupitelstvem obce,
b) plnit v i právnickým osobám a organiza ním složkám založeným nebo z ízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou
obecní policie, úkoly zakladatele nebo z izovatele podle zvláštních p edpis , nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84
odst. 2),
c) rozhodovat ve v cech obce jako jediného spole níka obchodní spole nosti,
d) vydávat na ízení obce,
e) projednávat a ešit návrhy, p ipomínky a podn ty p edložené jí leny zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozd lení pravomocí v obecním ú adu, z izovat a zrušovat odbory a odd lení obecního ú adu (§ 109 odst. 2),

g) na návrh tajemníka obecního ú adu jmenovat a odvolávat vedoucí odbor obecního ú adu v souladu se zvláštním
zákonem,[32a]
h) z izovat a zrušovat podle pot eby komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich p edsedy a
leny,
i) kontrolovat pln ní úkol obecním ú adem a komisemi v oblasti samostatné p sobnosti obce,
j) stanovit celkový po et zam stnanc obce v obecním ú adu a v organiza ních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve v cech samostatné p sobnosti obce (§ 58); tuto p sobnost m že rada obce sv it p íslušnému odboru
obecního ú adu zcela nebo z ásti,
l) p ezkoumávat na základ podn t opat ení p ijatá obecním ú adem v samostatné p sobnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výp j ce; tuto p sobnost m že rada obce sv it p íslušnému odboru
obecního ú adu nebo p ísp vkové organizaci obce zcela nebo z ásti,
n) stanovit pravidla pro p ijímání a vy izování petic a stížností,
o) schvalovat organiza ní ád obecního ú adu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.
§102 (3) Rada obce zabezpe uje rozhodování ostatních záležitostí pat ících do samostatné p sobnosti obce, pokud nejsou
vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nem že sv it starostovi ani
obecnímu ú adu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m).
§102 (4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno též
rozhodování ve v cech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j) a l).
§102 (5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li sou asn s tím zvolena nová rada obce, vykonává dosavadní rada
obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.

Díl 4
Starosta
§ 103

§103 (1) Starosta zastupuje obec navenek.
§103 (2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z ad svých len . Starosta a
místostarosta musí být ob anem eské republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
§103 (3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem editele krajského ú adu tajemníka obecního ú adu v souladu se
zvláštním zákonem[32a] a stanoví jeho plat podle zvláštních p edpis ;[33] bez souhlasu editele krajského ú adu je
jmenování a odvolání tajemníka obecního ú adu neplatné.
§103 (4) Starosta
a) odpovídá za v asné objednání p ezkoumání hospoda ení obce za uplynulý kalendá ní rok (§ 42),
b) plní úkoly zam stnavatele podle zvláštních p edpis , uzavírá a ukon uje pracovní pom r se zam stnanci obce a stanoví
jim plat podle zvláštních p edpis ,[33] pokud není v obci tajemník obecního ú adu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a
stanoví jim plat, jen není-li z ízena rada obce,
c) m že po projednání s editelem krajského ú adu sv it komisi výkon p enesené p sobnosti v ur itých v cech,
d) m že požadovat po Policii eské republiky spolupráci p i zabezpe ení místních záležitostí ve ejného po ádku,
e) odpovídá za informování ve ejnosti o innosti obce,[34]
f) zabezpe uje výkon p enesené p sobnosti v obcích, kde není tajemník obecního ú adu,

g) rozhoduje o záležitostech samostatné p sobnosti obce sv ených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zam stnavatele podle zvláštních právních p edpis v
zastupitelstva a tajemníkovi obecního ú adu.

i uvoln ným len m

§103 (5) Starosta svolává a zpravidla ídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ov ovateli zápis z
jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
§103 (6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li sou asn zvolen nový starosta, vykonává jeho
pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého ur ilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1).
Neur ilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo
se funkce vzdal sou asn se starostou, pov í zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty n kterého z len
zastupitelstva obce.
§ 104
§104 (1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce m že zvolit více místostarost a sv it jim n které úkoly.
Místostarosta, kterého ur í zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v dob jeho nep ítomnosti nebo v dob , kdy starosta
nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).
§104 (2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní p edpisy obce.
§ 105
§105 (1) Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. V c pak p edloží k rozhodnutí
nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5).
§105 (2) Starosta zašle krajskému ú adu usnesení, rozhodnutí a jiná opat ení orgán obce, jestliže o to editel krajského
ú adu požádá. Jestliže o to Ministerstvo vnitra požádá, zašle je též Ministerstvu vnitra.
§ 106
§106 (1) V p ípadech stanovených zvláštními zákony z izuje starosta pro výkon p enesené p sobnosti zvláštní orgány
obce, jmenuje a odvolává jejich leny. V p ípadech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s
rozší enou p sobností státní správu pro správní obvod obce s rozší enou p sobností.
§106 (2) V ele zvláštního orgánu obce m že být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní
odbornou zp sobilost v oblasti p enesené p sobnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán z ízen. Pro prokázání zvláštní
odborné zp sobilosti osoby stojící v ele zvláštního orgánu obce platí obdobn ustanovení zvláštních právních p edpis
upravujících toto prokázání pro ú edníky územních samosprávných celk .
§106 (3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na p ípady, kdy v ele zvláštního orgánu obce stojí na základ ustanovení
zvláštního zákona starosta.
§ 107
§107 (1) Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do dne konání ustavujícího zasedání nov
zvoleného zastupitelstva obce
a) zabezpe uje výkon p enesené p sobnosti v obcích, kde není tajemník obecního ú adu,
b) vykonává pravomoci podle § 102 odst. 2 písm. a), b), e), h), i), l), § 102 odst. 3 a § 103 odst. 4 s výjimkou provád ní
rozpo tových opat ení,
c) p ijímá prohlášení o uzav ení manželství.[34a]
§107 (2) Jestliže zastupitelstvo obce nezvolí na svém ustavujícím zasedání starostu, vykonává dosavadní starosta, je-li
lenem zastupitelstva, pravomoc podle odstavce 1. Není-li dosavadní starosta lenem zastupitelstva obce, pov í
zastupitelstvo obce výkonem této pravomoci n kterého ze svých len .
§107 (3) Jestliže nov zvolené zastupitelstvo obce nezvolí starostu do 6 m síc ode dne ustavujícího zasedání, postupuje
se podle § 98.

§ 108
§108 (1) Starosta má právo užívat p i významných p íležitostech a ob anských ob adech záv sný odznak. Záv sný odznak
má uprost ed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název eská republika.
§108 (2) Rada obce m že stanovit, v kterých p ípadech m že tento odznak užívat jiný len zastupitelstva obce nebo
tajemník obecního ú adu.
§108 (3) Primátor statutárního m sta má právo p i významných p íležitostech a ob anských ob adech používat primátorské
insignie.

Díl 5
Obecní ú ad
§ 109

§109 (1) Obecní ú ad tvo í starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního ú adu, je-li tato funkce z ízena, a
zam stnanci obce za azení do obecního ú adu. V ele obecního ú adu je starosta.
§109 (2) Rada obce m že z ídit pro jednotlivé úseky innosti obecního ú adu odbory a odd lení, v nichž jsou za len ni
zam stnanci obce za azení do obecního ú adu.
§109 (3) Obecní ú ad
a) v oblasti samostatné p sobnosti
1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
2. pomáhá výbor m a komisím v jejich innosti;
b) vykonává p enesenou p sobnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou v cí, které pat í do p sobnosti jiného orgánu
obce;
c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.[34]
§ 110
§110 (1) V obcích s pov eným obecním ú adem a v obcích s rozší enou p sobností se z izuje funkce tajemníka obecního
ú adu, který je zam stnancem obce. Ostatní obce mohou z ídit funkci tajemníka obecního ú adu.
§110 (2) Tajemník obecního ú adu je odpov dný za pln ní úkol obecního ú adu v samostatné p sobnosti i p enesené
p sobnosti starostovi.
§110 (3) Není-li v obci z ízena funkce tajemníka obecního ú adu nebo není-li tajemník obecního ú adu ustanoven, plní jeho
úkoly starosta.
§110 (4) Tajemník obecního ú adu
a) zajiš uje výkon p enesené p sobnosti s výjimkou v cí, které jsou zákonem sv eny rad obce nebo zvláštnímu orgánu
obce,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
c) stanoví podle zvláštních právních p edpis [33] platy všem zam stnanc m obce za azeným do obecního ú adu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zam stnavatele podle zvláštních právních p edpis v
do obecního ú adu,

i zam stnanc m obce za azeným

e) vydává spisový ád, skarta ní plán a pracovní ád obecního ú adu a další vnit ní sm rnice obecního ú adu, nevydává-li je
rada obce.
§110 (5) Tajemník obecního ú adu se zú ast uje zasedání zastupitelstva obce a sch zí rady obce s hlasem poradním.
§110 (6) Tajemník obecního ú adu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.

§ 111
§111 (1) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné p sobnosti obce se v záhlaví ozna ují uvedením
slova "obec" ("m sto") a názvem obce nebo m sta s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil.
§111 (2) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v p enesené p sobnosti orgán obce, s výjimkou na ízení obce,
se v záhlaví ozna ují slovy "Obecní ú ad" ("M stský ú ad") s uvedením názvu obce nebo m sta.
§111 (3) Vypracovávají-li písemnosti odbory obecního (m stského) ú adu, uvede se pod záhlavím též název odboru, který
písemnost vyhotovil. Stanoví-li zvláštní zákon jiné ozna ení odboru, uvede se toto ozna ení.
§111 (4) Vypracovávají-li písemnosti zvláštní orgány, uvede se v záhlaví "obec" ("m sto"), název obce (m sta) a pod ním
název zvláštního orgánu, který písemnost vyhotovil.
§111 (5) Obce mohou používat razítko obce v p ípadech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání ú edního
razítka s malým státním znakem.[34b]
§ 112
Obecní ú ad z izuje ú ední desku, která je umíst na na míst , které musí být ve ejn p ístupné zpravidla po 24 hodin
denn . Ú ední deska se zpravidla umis uje na budov , v níž má své sídlo obecní ú ad.
§ 113 až 116
zrušeny

HLAVA V
ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE
Výbory
§ 117

§117 (1) Zastupitelstvo obce m že z ídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy p edkládají
výbory zastupitelstvu obce.
§117 (2) Zastupitelstvo obce z izuje vždy finan ní a kontrolní výbor.
§117 (3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního s ítání lidu alespo 10 % ob an hlásících se k národnosti
jiné než eské, z izuje výbor pro národnostní menšiny. leny tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je
deleguje svaz utvo ený podle zvláštního zákona;[36] vždy však p íslušníci národnostních menšin musí tvo it nejmén
polovinu všech len výboru.
§117 (4) P edsedou výboru je vždy len zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o p edsedu osadního výboru (§ 120).
§ 118
§118 (1) Výbor plní úkoly, kterými jej pov í zastupitelstvo obce. Ze své innosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
§118 (2) Po et len výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle pot eby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemn a
podepisuje je p edseda výboru.
§118 (3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpolovi ní v tšina všech len výboru.
§ 119
§119 (1) Finan ní a kontrolní výbory jsou nejmén t í lenné. Jejich leny nemohou být starosta, místostarosta, tajemník
obecního ú adu ani osoby zabezpe ující rozpo tové a ú etní práce na obecním ú adu.
§119 (2) Finan ní výbor
a) provádí kontrolu hospoda ení s majetkem a finan ními prost edky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pov ilo zastupitelstvo obce.
§119 (3) Kontrolní výbor
a) kontroluje pln ní usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li z ízena,

b) kontroluje dodržování právních p edpis ostatními výbory a obecním ú adem na úseku samostatné p sobnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pov ilo zastupitelstvo obce.
§119 (4) O provedené kontrole výbor po ídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjišt ny a
návrhy opat ení sm ující k odstran ní nedostatk . Zápis podepisuje len výboru, který provedl kontrolu, a zam stnanec,
jehož innosti se kontrola týkala.
§119 (5) Výbor p edloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu p ipojí vyjád ení orgánu, pop ípad zam stnanc , jejichž
innosti se kontrola týkala.
§ 120
§120 (1) V ástech obce m že z ídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimáln 3 leny. Po et len
osadního výboru ur í zastupitelstvo obce.
§120 (2) leny osadního výboru jsou ob ané obce, kte í jsou p ihlášeni k trvalému pobytu v té ásti obce, pro kterou je
osadní výbor z ízen, a jsou ur eni zastupitelstvem obce.
§120 (3) P edsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z ad len osadního výboru.
§ 121
§121 (1) Osadní výbor je oprávn n
a) p edkládat zastupitelstvu obce, rad obce a výbor m návrhy týkající se rozvoje ásti obce a rozpo tu obce,
b) vyjad ovat se k návrh m p edkládaným zastupitelstvu obce a rad obce k rozhodnutí, pokud se týkají ásti obce,
c) vyjad ovat se k p ipomínkám a podn t m p edkládaným ob any obce, kte í jsou hlášeni k trvalému pobytu v ásti obce,
orgán m obce.
§121 (2) Požádá-li p edseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být ud leno.
§ 122

Komise
§122 (1) Rada obce m že z ídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a nám ty p edkládají komise
rad obce.
§122 (2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl sv en výkon p enesené p sobnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).
§122 (3) P edsedou komise podle odstavce 2 m že být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala
zvláštní odbornou zp sobilosti v oblasti komisi sv ené p enesené p sobnosti. Na prokázání zvláštní odborné zp sobilosti
p edsedy komise se obdobn vztahují ustanovení zvláštních právních p edpis upravujících toto prokázání pro ú edníky
územních samosprávných celk .
§122 (4) Komise se usnáší v tšinou hlas všech svých len .
§122 (5) Komise je ze své innosti odpov dna rad obce; ve v cech výkonu p enesené p sobnosti na sv eném úseku
odpovídá starostovi.

HLAVA VI
DOZOR
Díl 1
Dozor nad výkonem samostatné p sobnosti obce
§ 123

§123 (1) Dozor nad výkonem samostatné p sobnosti obcí vykonává krajský ú ad[36b] v p enesené p sobnosti a
ministerstvo vnitra. dozor se provádí následn a zjiš uje se p i n m soulad obecn závazných vyhlášek obce se zákony a
soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opat ení orgán obce se zákony a jinými právními p edpisy. Jde-li o dozor nad
dodržováním povinností stanovených pro p ezkoumání hospoda ení tímto zákonem nebo zvláštním právním
p edpisem,[15b] vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního p edpisu.[15b]

§123 (2) P i výkonu dozoru je krajský ú ad oprávn n
a) požadovat na obci poskytnutí informací pot ebných pro výkon dozoru ve stanovených lh tách,
b) navrhnout obci zm nu nebo zrušení nezákonné obecn závazné vyhlášky obce, rozhodnutí nebo jiného opat ení jejích
orgán ,
c) požadovat na obci spln ní úkolu stanoveného jí zákonem; nesplní-li obec úkol stanovený jí zákonem a po upozorn ní
krajským ú adem nezjedná nápravu, zabezpe í náhradní výkon na návrh krajského ú adu Ministerstvo vnitra na náklady
obce, jestliže nespln ný úkol m že provést n kdo jiný; v od vodn ných p ípadech m že od vymáhání náklad upustit.
§ 124
§124 (1) Odporuje-li obecn závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský ú ad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li
obec nápravu do 30 dn od doru ení výzvy, navrhne krajský ú ad Ministerstvu vnitra pozastavení ú innosti této obecn
závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský ú ad starostu obce.
§124 (2) Ministerstvo vnitra p ezkoumá návrh krajského ú adu, a shledá-li, že obecn závazná vyhláška obce je v rozporu
se zákonem, rozhodne o pozastavení její ú innosti. Ministerstvo vnitra pozastaví ú innost obecn závazné vyhlášky obce v
p ípad jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského ú adu, pokud není takový podán do 30 dn ode dne ú innosti
obecn závazné vyhlášky obce. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení ú innosti obecn závazné vyhlášky nabývá
právní moci dnem doru ení jeho písemného vyhotovení obecnímu ú adu.
§124 (3) Ministr vnitra podá nejpozd ji do 15 dn od pozastavení ú innosti obecn závazné vyhlášky obce návrh na její
zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo ízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva
vnitra o pozastavení ú innosti obecn závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu
nabude právní moci.
§124 (4) Zjedná-li p íslušný orgán obce nápravu p ed rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle odstavce 3,
Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení ú innosti obecn závazné vyhlášky obce zruší do 15 dn od doru ení
usnesení p íslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.
§ 124a
§124a (1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opat ení orgánu obce v samostatné p sobnosti v rozporu se zákonem nebo jiným
právním p edpisem a nejde-li o obecn závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský ú ad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li
obec nápravu do 30 dn od doru ení výzvy, navrhne krajský ú ad Ministerstvu vnitra pozastavení ú innosti takového
usnesení, rozhodnutí nebo opat ení orgánu obce v samostatné p sobnosti. O tomto návrhu uv domí krajský ú ad starostu
obce.
§124a (2) Ministerstvo vnitra p ezkoumá návrh krajského ú adu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opat ení orgánu
obce v samostatné p sobnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním p edpisem, rozhodne o pozastavení jeho
výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opat ení orgánu obce v samostatné p sobnosti pro
rozpor se zákonem nebo jiným právním p edpisem i bez návrhu krajského ú adu, pokud není takový návrh podán do 30 dn
od jeho schválení p íslušným orgánem obce.
§124a (3) Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 2 podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dn od
uplynutí lh ty pro podání rozkladu p íslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opat ení orgánu
obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 2 podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do
15 dn ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opat ení pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
§124a (4) Zjedná-li p íslušný orgán obce nápravu p ed rozhodnutím soudu o návrhu podle odstavce 3, Ministerstvo vnitra
své rozhodnutí o pozastavení ú innosti usnesení, rozhodnutí nebo opat ení orgánu obce zruší do 15 dn od doru ení
usnesení p íslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.
§124a (5) Ustanovení odstavc 1, 2 a 3 se nepoužijí v p ípadech porušení právních p edpis ob anského, obchodního a
pracovního práva.
§ 125
§125 (1) Pozastaví-li Ministerstvo vnitra ú innost obecn závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo
jiného opat ení obce v samostatné p sobnosti, vyv sí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodlen na ú ední desce
obecního ú adu po dobu 15 dn .[38]

§125 (2) Nález, kterým Ústavní soud ruší obecn závaznou vyhlášku obce, nebo rozhodnutí, kterým soud ruší usnesení,
rozhodnutí nebo jiná opat ení orgánu obce v samostatné p sobnosti, vyv sí obec neprodlen na ú ední desce obecního
ú adu po dobu 15 dn . Stejným zp sobem vyv sí obec rozhodnutí Ministerstva vnitra o zrušení rozhodnutí o pozastavení
ú innosti obecn závazné vyhlášky obce nebo výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opat ení orgánu obce, rozhodnutí
Ústavního soudu, na jehož základ pozbývá platnosti rozhodnutí o pozastavení ú innosti obecn závazné vyhlášky obce a
rozhodnutí soudu, na jehož základ pozbývá platnosti rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opat ení obce v samostatné p sobnosti.

Díl 2
Dozor nad výkonem p enesené p sobnosti obce
§ 126

§126 (1) Dozor nad výkonem p enesené p sobnosti obcí vykonávají Ministerstvo vnitra a krajský ú ad v p enesené
p sobnosti. Dozor se provádí následn a zjiš uje se p i n m soulad na ízení obce se zákony a soulad usnesení, rozhodnutí
a jiných opat ení orgán obce, které nejsou na ízeními obce, se zákony, jinými právními p edpisy nebo v jejich mezích též s
usneseními vlády nebo se sm rnicemi úst edních správních ú ad .
§126 (2) P i výkonu dozoru je krajský ú ad oprávn n
a) požadovat na obci poskytnutí informací pot ebných pro výkon dozoru ve stanovených lh tách,
b) navrhovat obci zm ny nebo zrušení nezákonného na ízení, rozhodnutí nebo opat ení jejích orgán ve stanovené lh t .
§ 127
§127 (1) Odporuje-li na ízení obce zákonu, použije se § 124 obdobn .
§127 (2) Na zve ej ování rozhodnutí týkajících se pozastavení ú innosti nebo zrušení na ízení obce se použije § 125
obdobn .
§127 (3) Opat ení orgán obce v p enesené p sobnosti jiné než uvedené v odstavci 1, které je v rozporu se zákonem, jiným
právním p edpisem, v jejich mezích též s usnesením vlády nebo sm rnicí úst edního správního ú adu, zruší krajský ú ad,
nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, ve lh t stanovené krajským ú adem.
§127 (4) Opat ení krajského ú adu podle odstavce 3 obec neprodlen vyv sí na ú ední desce obecního ú adu po dobu 15
dn .

Díl 3
Spole ná ustanovení k dozoru
§ 128

Skute nosti uvedené v § 124 odst. 2, 3 a 4, v § 124a odst. 2, 3 a 4 a v § 127 odst. 1 a 3 m že obec uve ejnit též zp sobem
v míst obvyklým.
§ 129
Ustanovení díl 1 a 2 se nevztahují na rozhodnutí vydaná orgány obce podle správního ádu a podle zákona o správ daní
a poplatk .

HLAVA VII
Statutární m sta
§ 130

Územn len ná statutární m sta upraví své vnit ní pom ry ve v cech správy m sta statutem, který je vydáván formou
obecn závazné vyhlášky obce. Ve statutu stanoví zejména
a) vý et jednotlivých m stských obvod a m stských ástí a vymezení jejich území,
b) pravomoc orgán m sta na úseku samostatné a p enesené p sobnosti,
c) pravomoc orgán m stských obvod a m stských ástí na úseku samostatné a p enesené p sobnosti,
d) vzájemnou sou innost mezi orgány m sta a orgány m stských obvod a m stských ástí,
e) zdroje pen žních p íjm m stských obvod a m stských ástí a druhy výdaj v souvislosti s pln ním úkol v samostatné
a p enesené p sobnosti,

f) zp sob projednání návrh obecn závazných vyhlášek a na ízení m sta s m stskými obvody a m stskými ástmi a
zp sob jejich zve ej ování v m stských obvodech a m stských ástech,
g) zp sob projednání územn plánovací dokumentace m sta a programu rozvoje m sta s m stskými obvody a m stskými
ástmi,
h) majetek m sta, který se sv uje m stským obvod m a m stským ástem, a rozsah oprávn ní m stských obvod a
m stských ástí p i nakládání s tímto majetkem a p i výkonu s tím souvisejících práv,
i) rozsah oprávn ní m stských obvod a m stských ástí zakládat, z izovat a rušit právnické osoby a organiza ní složky,
j) další záležitosti, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.
§ 131
Statutární m sto m že sv it statutem m stskému obvodu nebo m stské ásti na úseku samostatné p sobnosti zejména
a) schvalování programu rozvoje m stského obvodu nebo m stské ásti,
b) rozhodování o majetkoprávních úkonech uvedených v § 133 odst. 1,
c) z izování trvalých a do asných fond m stského obvodu a m stské ásti,
d) ukládání pokut podle § 58,
e) výkon funkce zam stnavatele pro zam stnance za azené do ú adu m stského obvodu nebo ú adu m stské ásti nebo
organiza ní složky m stského obvodu nebo m stské ásti.
§ 132
§132 (1) Sv enou v c z vlastnictví statutárního m sta lze m stskému obvodu nebo m stské ásti odejmout za ú elem, pro
který lze majetek vyvlastnit podle zvláštního právního p edpisu[39a] nebo se souhlasem m stského obvodu nebo m stské
ásti.
§132 (2) Sv enou v c z vlastnictví statutárního m sta lze m stskému obvodu nebo m stské ásti odejmout též v p ípad ,
jestliže m stský obvod nebo m stská ást p i nakládání s touto v cí porušuje právní p edpisy a neodstraní tyto nedostatky
ve lh t stanovené statutárním m stem, která nesmí být kratší než 60 dn .
§132 (3) O odejmutí v ci sv ené m stskému obvodu nebo m stské ásti z vlastnictví statutárního m sta rozhoduje
zastupitelstvo statutárního m sta [§ 130 písm. h)].
§ 133
Statutární m sto m že sv it statutem za podmínek v n m stanovených m stskému obvodu a m stské ásti rozhodování
zejména o t chto majetkoprávních úkonech:
a) p evod a zastavení nemovitých v cí v etn vydání nemovitostí podle zvláštních zákon z majetku m sta sv eného
m stskému obvodu nebo m stské ásti,
b) p evod a zastavení movitých v cí a práv,
c) postoupení pohledávek,
d) vzdání se práva a prominutí pohledávky,
e) uzav ení smlouvy o p ijetí a poskytnutí úv ru nebo p j ky, o poskytnutí výp j ky, o poskytnutí dotace, o p evzetí dluhu, o
p evzetí ru itelského závazku, o p istoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
f) pen žité i nepen žité vklady do právnických osob,
g) majetková ú ast na podnikání jiných právnických osob,
h) dohody o splátkách,

i) uzavírání nájemních smluv a smluv o výp j kách,
j) poskytování v cných a pen žitých dar fyzickým a právnickým osobám,
k) poskytování dotací ob anským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám
p sobícím v oblasti mládeže, t lovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzd lávání a v dy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prost edí.
§ 134
§134 (1) M stské obvody a m stské ásti jednají za statutární m sto v záležitostech jim sv ených zákonem a v mezích
zákona statutem.
§134 (2) M stské obvody a m stské ásti nemohou vydávat obecn závazné vyhlášky nebo na ízení.
§ 135
Usnesení zastupitelstva m sta a rady m sta v záležitostech, které nebyly zákonem nebo statutem sv eny m stskému
obvodu nebo m stské ásti, jsou pro orgány m stských obvod a m stských ástí závazná.
§ 136
§136 (1) Správce m stského obvodu nebo m stské ásti jmenuje a odvolává z funkce tajemník magistrátu.
§136 (2) Správce m sta, m stského obvodu a m stské ásti plní úkoly správce obce podle §98.
§ 137
Pravomoc rozpustit zastupitelstvo m stského obvodu nebo m stské ásti podle §89 vykonává zastupitelstvo m sta.
§ 138
zrušen
§ 139
§139 (1) Orgány statutárních m st vykonávají p enesenou p sobnost, která je zákonem sv ena pov eným obecním
ú ad m a obecním ú ad m obcí s rozší enou p sobností.
§139 (2) Orgány m stských obvod a m stských ástí vykonávají p enesenou p sobnost, kterou podle zvláštních zákon
vykonávají orgány obcí. Statutární m sto m že statutem ur it m stské obvody a m stské ásti, jejichž orgány budou
vykonávat zcela nebo z ásti p enesenou p sobnost sv enou zvláštními zákony pov eným obecním ú ad m, pop ípad
n kterou p enesenou p sobnost sv enou zvláštními zákony obecním ú ad m obcí s rozší enou p sobností.
§139 (3) Je-li to ú elné, m že statutární m sto statutem se souhlasem m stského obvodu nebo m stské ásti vyhradit v
p enesené p sobnosti orgán obcí n které innosti magistrátu m sta nebo ur it, že n které tyto p sobnosti budou
vykonávat orgány jiných m stských obvod nebo m stských ástí.
§139 (4) M stské obvody a m stské ásti jsou p i výkonu p enesené p sobnosti správními obvody; výkon p enesené
p sobnosti jsou povinny zabezpe it. Na výkon p enesené p sobnosti obdrží m stské obvody a m stské ásti p ísp vek z
rozpo tu statutárního m sta.
§139 (5) Rozhodnutí orgán m stských obvod a m stských ástí vydaná ve správním ízení p ezkoumává magistrát,
pokud není tato p sobnost sv ena zvláštnímu orgánu m sta nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
§ 140
§140 (1) Ve statutárním m st plní funkci místostarosty (místostarost ) nám stek (nám stci) primátora.
§140 (2) Ve statutárním m st se z izuje funkce tajemníka magistrátu, který je zam stnancem m sta. Tajemníka magistrátu
jmenuje a odvolává primátor se souhlasem editele krajského ú adu a stanoví jeho plat podle zvláštních p edpis . Bez
souhlasu editele krajského ú adu je jmenování a odvolání tajemníka magistrátu neplatné.
§140 (3) V m stských ástech a m stských obvodech, jejichž orgán m je zcela nebo z ásti sv ena p enesená p sobnost,
kterou podle zvláštních zákon vykonávají pov ené obecní ú ady, pop ípad n která p enesená p sobnost, kterou podle
zvláštních zákon vykonávají obecní ú ady obce s rozší enou p sobností, se z izuje funkce tajemníka ú adu m stského
obvodu nebo tajemníka ú adu m stské ásti. Tajemníka ú adu m stského obvodu nebo tajemníka ú adu m stské ásti
jmenuje a odvolává starosta se souhlasem tajemníka magistrátu; bez souhlasu tajemníka magistrátu je jmenování a
odvolání tajemníka ú adu m stského obvodu nebo m stské ásti neplatné.

§ 141
§141 (1) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního m sta v samostatné p sobnosti tohoto m sta se v záhlaví
ozna ují slovy "statutární m sto" s uvedením názvu m sta a orgánu, který písemnost vyhotovil; jde-li o orgán m stského
obvodu nebo m stské ásti, uvedou se v záhlaví slova "m stský obvod" nebo "m stská ást" a název m sta, název
m stského obvodu nebo m stské ásti a název orgánu, který písemnost vyhotovil.
§141 (2) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního m sta v p enesené p sobnosti tohoto m sta, s výjimkou
na ízení m sta, se v záhlaví ozna ují slovy "Magistrát m sta" s uvedením názvu m sta a názvu odboru, který písemnost
vyhotovil; jde-li o orgán m stského obvodu nebo m stské ásti, uvedou se v záhlaví slova "Ú ad m stského obvodu" nebo
"Ú ad m stské ásti" a název m sta, název m stského obvodu nebo m stské ásti a odboru, který písemnost vyhotovil.
Stanoví-li zvláštní zákon jiné ozna ení odboru, uvede se toto ozna ení.
§141 (3) Vypracovává-li písemnosti zvláštní orgán statutárního m sta, ozna ují se v záhlaví slovy "statutární m sto" s
uvedením názvu m sta a názvu zvláštního orgánu, který písemnost vyhotovil; jde-li o zvláštní orgán m stského obvodu
nebo m stské ásti, uvede se v záhlaví též název m stského obvodu nebo m stské ásti.
§141 (4) Statutární m sto, m stský obvod nebo m stská ást územn len ného statutárního m sta mohou používat
vlastní razítko v p ípadech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání ú edního razítka s malým státním
znakem.[34b] razítko má uprost ed znak statutárního m sta nebo m stského obvodu nebo m stské ásti a po obvodu
razítka je uveden celý název m sta, m stského obvodu nebo m stské ásti.
§ 142
§142 (1) M stské obvody a m stské ásti územn

len ného statutárního m sta mohou mít sv j znak a vlajku.

§142 (2) P edseda Poslanecké sn movny m že m stskému obvodu nebo m stské ásti, které nemají znak a vlajku, na
jejich žádost, po vyjád ení statutárního m sta, ud lit znak a vlajku m stského obvodu nebo m stské ásti. P edseda
Poslanecké sn movny m že na žádost m stského obvodu nebo m stské ásti zm nit jejich znak a vlajku.
§ 143
Magistrát pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opat ení orgánu m stského obvodu nebo m stské ásti v
samostatné p sobnosti, je-li v rozporu se zákonem nebo jiným právním p edpisem. Rozhodnutí o pozastavení výkonu
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opat ení orgánu m stského obvodu nebo m stské ásti v samostatné p sobnosti nabývá
ú innosti dnem doru ení jeho písemného vyhotovení m stskému obvodu nebo m stské ásti. Nezjedná-li p íslušný orgán
m stského obvodu nebo m stské ásti nápravu do 3 m síc od pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opat ení, zastupitelstvo m sta je zruší.[40]
§ 144
Magistrát pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opat ení orgánu m stského obvodu nebo m stské ásti v p enesené
p sobnosti, je-li v rozporu se zákonem nebo jiným právním p edpisem nebo s usnesením vlády nebo sm rnicemi
úst edních správních ú ad . Nezjedná-li p íslušný orgán m stského obvodu nebo m stské ásti nápravu ve lh t stanovené
magistrátem, která nesmí být kratší než 30 dn , magistrát takové usnesení, rozhodnutí nebo opat ení zruší. Rozhodnutí o
pozastavení výkonu takového usnesení, rozhodnutí nebo opat ení, jakož i rozhodnutí o jeho zrušení nabývá ú innosti dnem
doru ení jeho písemného vyhotovení ú adu m stského obvodu nebo ú adu m stské ásti.
§ 145
§145 (1) Na ízení podle § 137, 143 a 144 se ustanovení správního ádu nevztahují.
§145 (2) Ustanovení § 143 a 144 se nepoužijí na rozhodování orgán m stského obvodu nebo m stské ásti podle
správního ádu a v ízení o správ daní a poplatk .[39]
§ 146
Nestanoví-li tato hlava zákona výslovn jinak, platí pro statutární m sta, jejich m stské obvody a m stské ásti ustanovení
ostatních hlav zákona.

ÁST DRUHÁ
USTANOVENÍ SPOLE NÁ A P ECHODNÁ
§ 147

§147 (1) Zákon o správním ízení se vztahuje na rozhodování obce
a) ve v cech podle § 58 a 59,
b) o právech a povinnostech právnických a fyzických osob na úseku p enesené p sobnosti, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak.

§147 (2) Správní orgán p i p ezkoumání rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) m že rozhodnutí pouze zrušit nebo zrušit a
vrátit k novému projednání.
§147 (3) Obec vybírá a vymáhá pokuty podle zvláštního zákona;[39] výnos pokut uložených obcí je p íjmem obce, pokud
zvláštní zákon nestanoví jinak.
§147 (4) Rozhodnutí orgán m st Brno, Ostrava a Plze vydaná ve správním ízení p ezkoumává p íslušný krajský ú ad.
ízení o p ezkoumání rozhodnutí[16] orgán t chto m st probíhající p ed p íslušným úst edním správním ú adem a
neskon ená ke dni ú innosti tohoto ustanovení se dokon í podle dosavadních p edpis .
§ 148
Skute nosti nasv d ující vylou ení zam stnance obce za azeného do obecního ú adu z projednávání a rozhodování v ci
ve správním ízení se oznamují vedoucímu odboru obecního ú adu; v obcích, kde není z ízen odbor obecního ú adu, se
toto oznámení iní starostovi. Skute nosti nasv d ující vylou ení vedoucího odboru obecního ú adu se oznamují
tajemníkovi obecního ú adu; v obci, kde nep sobí tajemník obecního ú adu, se toto oznámení iní starostovi. U lena
komise nebo zvláštního orgánu se oznámení iní starostovi. O podjatosti rozhoduje orgán, pop ípad zam stnanec, jemuž
se skute nosti nasv d ující vylou ení oznamují; ten také v p ípad , že zam stnanec nebo len orgánu bude vylou en pro
podjatost, u iní pot ebná opat ení k zajišt ní dalšího ízení.
§ 149
Orgány obce samy vykonávají správní rozhodnutí jimi vydaná, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.
§ 150
Tento zákon se nevztahuje na hlavní m sto Prahu.

§ 151

§151 (1) Obcemi podle tohoto zákona jsou územní samosprávné celky, které byly obcemi ke dni nabytí ú innosti tohoto
zákona.
§151 (2) M sty podle tohoto zákona jsou obce, které byly m sty ke dni nabytí ú innosti tohoto zákona.
§151 (3) Pokud je v právních p edpisech uveden pojem "obecní zastupitelstvo" a "obecní rada", rozumí se tím
"zastupitelstvo obce" a "rada obce".
§151 (4) Svazky obcí podle tohoto zákona jsou dobrovolné svazky obcí, které byly dobrovolnými svazky obcí ke dni nabytí
ú innosti tohoto zákona.
§151 (5) Svazky obcí podle tohoto zákona jsou i zájmová sdružení právnických osob založená pouze obcemi podle
ustanovení § 20f a násl. ob anského zákoníku, která do 31. prosince 2001 splní podmínky stanovené v § 50 a 51 tohoto
zákona.
§ 152
§152 (1) Na zvláštní zákony platné ke dni nabytí ú innosti tohoto zákona se ustanovení § 8 použije od 1.ledna 2003.
§152 (2) Obce, jejichž evidence právních p edpis obce neodpovídá ustanovením tohoto zákona, uvedou evidenci právních
p edpis obce do souladu s tímto zákonem do konce roku 2003.
§152 (3) O íslování budov provedené podle p edpis platných do po átku ú innosti tohoto zákona z stává i nadále v
platnosti.
§152 (4) Obec p ihlásí uchaze e ke zkoušce zvláštní odborné zp sobilosti nejpozd ji do 3 m síc od nabytí ú innosti
tohoto zákona, pokud uchaze již vykonává innost, kterou m že vykonávat jen po prokázání zvláštní odborné zp sobilosti,
a dosud ji neprokázal (§ 113 a násl.). Do této doby se nezapo ítávají doby mate ské dovolené, pracovní neschopnosti,
vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby ani doba uvoln ní pro výkon ve ejné funkce.
§152 (5) Zvláštní odborná zp sobilost ov ená zkouškou podle právních p edpis platných v dob od 24. listopadu 1990 do
nabytí ú innosti tohoto zákona[41] se považuje za zvláštní odbornou zp sobilost prokázanou podle tohoto zákona.
§152 (6) Statutární m sta, jejichž statuty neodpovídají ustanovením tohoto zákona, uvedou své statuty do souladu s tímto
zákonem do konce roku 2001. Do doby nabytí ú innosti nového statutu platí na úseku samostatné i p enesené p sobnosti
ustanovení dosavadních statut .

ÁST T ETÍ

ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
§ 153

§153 (1) Vláda vydá na ízení k provedení § 72 a 73.
§153 (2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášky k provedení § 33.
§ 154
Zrušují se:
1. Zákon . 367/1990 Sb., o obcích (obecní z ízení).
2. Zákon . 302/1992 Sb., kterým se m ní a dopl uje zákon . 367/1990 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní zákona .
439/1991 Sb., zákona . 485/1991 Sb. a zákona . 553/1991 Sb.
§ 155
Tento zákon nabývá ú innosti dnem voleb do zastupitelstev kraj v roce 2000, s výjimkou ustanovení § 147 odst. 4, které
nabude ú innosti dnem 1. ledna 2001.
***
Zákon . 273/2001 Sb., o právech p íslušník národnostních menšin a o zm n n kterých zákon , nabyl ú innosti dnem
vyhlášení (2. srpna 2001).
Zákon . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole),
nabyl ú innosti dnem 1. ledna 2002.
Zákon . 450/2001 Sb., kterým se m ní zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákon . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 131/2000 Sb., o hlavním m st
Praze, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní
zákona . 320/2001 Sb., zákon . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých souvisejících zákon
(rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , nabyl ú innosti dnem vyhlášení (31. prosince 2001).
Zákon . 311/2002 Sb., kterým se m ní zákon . 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn ní pozd jších p edpis , a o zm n
n kterých dalších zákon , nabyl ú innosti dnem 1. ledna 2003.
Zákon . 313/2002 Sb., kterým se m ní zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,
nabyl ú innosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení bod 3, 49 a 76 až 119, které nabyly ú innosti dnem vyhlášení
(12. ervence 2002).

Poznámky:
[2a] Zákon . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole).
[3] § 3 odst. 3 vyhlášky . 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon . 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v cných
práv k nemovitostem, ve zn ní zákona . 210/1993 Sb. a zákona . 90/1996 Sb., a zákon . 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí eské republiky (katastrální zákon), ve zn ní zákona . 89/1996 Sb.
[3a] Zákon . 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pov eným obecním ú adem a stanovení obcí s rozší enou p sobností.
[4] Nap íklad zákon . 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skute ností a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis , zákon . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a
zákon . 89/1995 Sb., o státní statistické služb , ve zn ní pozd jších p edpis .
[6] Zákon . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zm n n kterých zákon (zákon o evidenci obyvatel).
[7] Zákon . 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o zm n a dopln ní n kterých dalších zákon , ve zn ní
zákona . 247/1995 Sb.
[8] Zákon . 298/1992 Sb., o místním referendu, ve zn ní zákona . 152/1994 Sb.

[9] Zákon . 222/1999 Sb., o zajiš ování obrany eské republiky.
[10] § 11 zákona . 298/1992 Sb.
[11] Zákon . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení).
[12] § 2 odst. 4 zákona . 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon), ve zn ní zákona .
89/1996 Sb.
[13] § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona . 151/1997 Sb., o oce ování majetku a o zm n n kterých zákon (zákon o
oce ování majetku).
[13a] Zákon . 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn ní pozd jších p edpis .
[14] Nap íklad zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .
[15] Nap íklad ob anský zákoník, obchodní zákoník.
[15a] § 5 zákona . 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
[15b] Zákon . 420/2004Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí.
[16] Zákon . 71/1967 Sb., o správním ízení (správní ád), ve zn ní zákona . 29/2000 Sb.
[17] Obchodní zákoník.
[18] § 20i a 20j ob anského zákoníku.
[18a] § 93g písm. h) a § 93h zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
[18b] P íloha . 1 k zákonu . 314/2002 Sb.
[18c] P íloha . 2 k zákonu . 314/2002 Sb.
[18d] Zákon . 150/2002 Sb., soudní ád správní.
[19] § 57 zákona . 152/1994 Sb.
[21] § 124 odst. 2 zákoníku práce.
[22] § 124 zákoníku práce.
[23] § 17 na ízení vlády . 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a n které další zákony.
[23a] § 2 odst. 1 písm. a) zákona . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p íjmení a o zm n n kterých souvisejících
zákon .
[23b] § 117 odst. 1 a 2 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis .
[26] Nap íklad zákon . 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve zn ní pozd jších p edpis .
[28] § 10 a 11 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších
p edpis .
[29] Nap íklad § 110 a 163 obchodního zákoníku, § 4 zákona . 248/1995 Sb., o obecn prosp šných spole nostech a o
zm n a dopln ní n kterých zákon , § 3 zákona . 227/1997 Sb., o nadacích a nada ních fondech a o zm n a dopln ní
n kterých souvisejících zákon (zákon o nadacích a nada ních fondech).
[31] § 59 zákona . 152/1994 Sb.
[31a] Nap íklad § 14 zákona . 22/2004 Sb., o místním referendu a o zm n n kterých zákon .

[32] § 22 odst. 1 zákona . 152/1994 Sb.
[32a] Zákon . 312/2002 Sb., o ú ednících územních samosprávných celk a o zm n n kterých zákon .
[33] Zákon . 143/1992 Sb.
Na ízení vlády . 253/1992 Sb., o platových pom rech zam stnanc orgán státní správy, n kterých dalších orgán a obcí,
ve zn ní pozd jších p edpis .
[34] Zákon . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím.
[34a] § 4 zákona . 94/1963 Sb., o rodin , ve zn ní pozd jších p edpis .
[34b] Zákon . 352/2001 Sb., o užívání státních symbol

eské republiky a o zm n n kterých zákon .

[36] Zákon . 83/1990 Sb., o sdružování ob an , ve zn ní pozd jších p edpis .
[36b] § 69a zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
[38]

ást pátá hlava druhá zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis .

[39a] § 108 odst. 2 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších
p edpis .
[39] Zákon . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis .
[40] § 69 zákona . 129/2000 Sb.
[41] Vyhláška . 51/1998 Sb., kterou se stanoví p edpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou zp sobilost v
okresních ú adech a v obecních ú adech (vyhláška o zvláštní odborné zp sobilosti), ve zn ní vyhlášky . 121/1999 Sb.
Výnos Ministerstva vnitra a životního prost edí ze dne 31. kv tna 1989 . j. LK-7696/89-529 o zvláštní odborné zp sobilosti
pracovník národních výbor pro výkon n kterých inností, uve ejn ný v ástce 3/1989 V stníku vlády pro národní výbory a
oznámený v ástce 17/1989 Sb.

