
 

 

Obec Přešovice 
Doručeno datovou schránkou 
Doručit k rukám všech zastupitelů obce Přešovice 
 

V Praze dne 2. května 2013 
 
Věc: Výzva zastupitelům obce Přešovice k přehodnocení postupu při směně pozemků dle směnné smlouvy ze dne 
19. 11. 2012 uzavřené mezi panem Ondřejem Popelkou a obcí Přešovice 
 
Vážení, 
 
dne 15. 11. 2012 zastupitelstvo obce Přešovice schválilo směnu pozemků vlastněných p. Ondřejem Popelkou za 
pozemky ve vlastnictví obce Přešovice. (Příloha č. 1) Dne 29. 1. 2013 jsme obdrželi písemnou odpověď na naši žádost 
(Příloha č. 2) od pana starosty obce Přešovice Miloslava Popelky, že nedošlo k žádnému ocenění předmětných 
pozemků směny. (Příloha č. 3) Dle smlouvy o směně (Příloha č. 4) byla cena obecních pozemků bez jejich předchozího 
ocenění stanovena jako odpovídající ceně pozemků p. Ondřeje Popelky.  
 
Ve skutečnosti však obec Přešovice směnila obecní pozemky, jejichž hodnota je dle Bonitované půdně ekologické 
jednotky (BPEJ) minimálně o 244.438,- Kč vyšší než soukromé pozemky p. Ondřeje Popelky: 
 

581/1 43715 31 1,41 43,71 

 
53715 656 1,78 1167,68 

 
51200 1861 11,31 21047,91 

 
43716 1330 1,18 1569,4 

597 55800 138 6,86 946,68 

 
52901 1275 7,85 10008,75 

 
51200 2599 11,31 29394,69 

598 51200 1742 11,31 19702,02 

615 52901 1511 7,85 11861,35 

 
53716 668 1,43 955,24 

616/1 52901 126 7,85 989,1 

 
53715 1373 1,78 2443,94 

 
55800 517 6,86 3546,62 

626 51010 421 11,31 4761,51 

627 50810 124 8,17 1013,08 

 
52901 290 7,85 2276,5 

 
51010 379 11,31 4286,49 

630/1 51200 1954 11,31 22099,74 

654 51200 1098 11,31 12418,38 

 
51000 1398 12,38 17307,24 

659 53715 1003 1,78 1785,34 

660 53715 1066 1,78 1897,48 

 
51200 1765 11,31 19962,15 

Celkem 
 

51245 
 

368732,1 

Směněné soukromé pozemky p. Ondřeje Popelky 

270/7 53201 5055 5,76 29116,8 

 
54501 12063 7,89 95177,07 

Celkem 
 

17118   124293,87 

 Rozdíl 
 

34127 m2   244.438,23 Kč 

              Zdroj: Vyhláška č. 3/2008 Sb., (oceňovací vyhláška) 

 

č. p. BPEJ výměra cena/m2 cena celkem 

Směněné obecní pozemky 

277/14 52901 421 7,85 3304,85 

 
53715 1766 1,78 3143,48 

279/2 51200 351 11,31 3969,81 

 
53715 2023 1,78 3600,94 

293/10 52901 2232 7,85 17521,2 

 
51200 1021 11,31 11547,51 

 
53715 2099 1,78 3736,22 

298 52901 1331 7,85 10448,35 

394 51000 1428 12,38 17678,64 

 
55800 3094 6,86 21224,84 

410/2 51000 447 12,38 5533,86 

 
51200 158 11,31 1786,98 

 
52901 264 7,85 2072,4 

 
50810 1079 8,17 8815,43 

414 53716 1848 1,43 2642,64 

555 53715 800 1,78 1424 

556 51200 1397 11,31 15800,07 

 
53715 57 1,78 101,46 

557 53201 333 5,76 1918,08 

 
51200 901 11,31 10190,31 

558 53715 43 1,78 76,54 

 
53201 706 5,76 4066,56 

560 53715 383 1,78 681,74 

 
54501 1579 7,89 12458,31 

565 53715 257 1,78 457,46 

 
51000 909 12,38 11253,42 

 
54501 4 7,89 31,56 

572 53715 989 1,78 1760,42 



 

 

Ustanovení § 39 odst. 2) zákona o obcích stanoví, že při převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v 
daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. 
Smluvní volnost obce při uzavírání smluv o převodu majetku obce je tedy zákonem omezena a obec si nemůže 
libovolně stanovit cenu převáděného majetku. Cenu v místě a čase obvyklou definuje zákon o oceňování majetku, 
který stanoví, že obvyklou cenou se rozumí: „cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění.“ V době prodeje nebyla obcí Přešovice aktuální obvyklá cena nemovitostí zjišťována. 
 
Obec Přešovice porušila ust. § 39 odst. 2 zákona o obcích, když při sjednání ceny nižší, než je cena obvyklá, své 
rozhodnutí o nižší ceně objektivními důvody neodůvodnila. V takových případech je možné uzavřenou smlouvu 
považovat za absolutně neplatnou. Tento právní názor vyslovil Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku 28 Cdo 3950/2010: 
,,Smlouva o úplatném převodu obecního majetku za cenu podstatně nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, bez 
náležitého zdůvodnění této odchylky, svým obsahem odporuje zákonu (§39 odst. 2 zákona o obcích) a je proto podle 
§ 39 obč. zák. neplatná“. 
 
Z pohledu práva nastává stejná situace, jako kdyby smlouva vůbec uzavřena nebyla. V daném případě se jedná o 
absolutní neplatnost smlouvy, kterou nelze napravit uzavřením smluvního dodatku. Jediným možným postupem je 
vyzvat pana Ondřeje Popelku ke zpětnému převodu nemovitostí, popřípadě tohoto stavu docílit žalobou na určení 
vlastnického práva. Jakmile bude dosaženo původního stavu, může obec realizovat směnu tentokrát již v souladu se 
zákonem, tedy za cenu v místě a čase obvyklou, tedy včetně doplatku na kupní cenu dle skutečné ceny směněných 
nemovitostí. 
 
V případě, že obec nebude postupovat výše naznačeným směrem, vzniká obci škoda ve výši rozdílu cen směněných 
nemovitostí. Tuto škodu je obec povinna dle § 38 odst. 6 zákona o obcích vymáhat po osobách, které obci škodu 
způsobily, v daném případě po zastupitelích obce Přešovice, kteří odsouhlasili směnu pozemků v rozporu se 
zákonem. Rovněž nevymáhání vzniklé škody po zastupitelích je porušením zákona o obcích a je stíháno dle zákona. 
 
Osoby, které jsou oprávněny jménem obce realizovat určité právní úkony, i osoby, které o realizaci těchto úkonů 
rozhodují, nesou plnou právní odpovědnost za správu obecního majetku, a to nejen majetkovou, ale i trestněprávní. 
Porušení zákonných povinností při nakládání s majetkem může naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu 
porušování povinností při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku nebo porušování povinností při správě 
cizího majetku z nedbalosti podle § 221 trestního zákoníku. Takové jednání současně může naplnit i znaky trestného 
činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku. 
 
Vzhledem k výše uvedenému vyzýváme Vás, zastupitele obce Přešovice, aby došlo k nápravě vzniklého stavu 
navrácením předmětných nemovitostí oběma smluvním stranám a posléze při dalším nakládání s nemovitostmi pak k 
důslednému dodržení veškerých povinností uložených zákonem.  
 
V případě, že ke zjednání nápravy nedojde, obrátíme se, byť neradi, na orgány činné v trestním řízení. 
 
Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z vaší strany tento podnět vyřízen.  
 

S pozdravem  

                                                         
                                                                      
                                                                                                                             Oživení, o. s.  
        Mgr. Martin Kameník, projektový koordinátor 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – usnesení zastupitelstva obce Přešovice 
Příloha č. 2 – Žádost o informace 
Příloha č. 3 – odpověď starosty obce Přešovice 
Příloha č. 4 – Směnná smlouva 


