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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV-114099-10/ODK-2017 

Praha 20. prosince 2017 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
50 - odbor sportu 
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 
prostřednictvím datové schránky  
 
Výsledek šetření 
K č. j.: MSMT-25650/2017-3 

Ministerstvu vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, bylo 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, postoupeno podání o. s. Oživení, 
dotýkající se investiční akce obce Rouchovany „Rekonstrukce víceúčelového hřiště – 
ledová plocha“, a to v části, ve které popisuje možné porušení zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“). 

Za účelem řádného prošetření tohoto podnětu si Ministerstvo vnitra od obce 
Rouchovany vyžádalo zaslání relevantních dokumentů k dané záležitosti, přičemž je 
třeba konstatovat, že obec při šetření prováděném Ministerstvem vnitra aktivně 
spolupracovala a poskytla veškerou potřebnou součinnost. 

K věci samotné uvádíme:  

Zákon o obcích podmiňuje uzavření každé smlouvy předchozím rozhodnutím 
příslušného orgánu obce o jejím schválení. Bez rozhodnutí příslušného orgánu 
obce je následně uzavřená smlouva absolutně neplatná dle ustanovení § 41 
odst. 2 zákona o obcích. Při určování orgánu obce kompetentního k rozhodnutí 
o uzavření té které smlouvy rozlišuje zákon o obcích tzv. vyhrazené pravomoci 
zastupitelstva obce (§ 84 odst. 2 a § 85), vyhrazené pravomoci rady obce (§ 102 
odst. 2) a tzv. zbytkovou pravomoc (§ 102 odst. 3).  

Obecně lze říci, že rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací (rekonstrukce), náleží do tzv. nevyhrazené pravomoci 
rady obce dle § 102 odst. 3 zákona o obcích, dle něhož rada obce zabezpečuje 
rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud 
nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce 
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nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo 
obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování 
o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie, pokud si danou 
záležitost na základě § 84 odst. 4 zákona o obcích nevyhradí zastupitelstvo 
obce.  

Ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích umožňuje, aby si zastupitelstvo obce 
na sebe vztáhlo rozhodování o záležitostech, které nejsou vyhrazeny radě obce 
podle § 102 odst. 2 zákona o obcích, tj. aby převzalo rozhodování v tzv. zbytkových 
věcech dle § 102 odst. 3 zákona o obcích. V praxi se tak může stát rozhodnutím 
(usnesením) zastupitelstva obce, a to buď ad hoc, tedy ve vazbě na konkrétní případ, 
nebo obecně pro předem neurčený okruh právních jednání. Vyhrazení ad hoc přitom 
může být učiněno buď tak, že zastupitelstvo přijme samostatné usnesení o vyhrazení 
si této pravomoci ve vazbě na dotčenou věc, nebo tím, že v této záležitosti přímo 
rozhodne, bez výslovného „vyhrazení“ (např. přímo rozhodne o uzavření smlouvy 
o dílo; vyhrazení je zde „implicitně“ obsaženo v přijetí věcného rozhodnutí). Toto 
ad hoc vyhrazení má „účinky“ jen ve vztahu k danému právnímu jednání, takže se 
nevztahuje na jiná, byť typově obdobná jednání. Vztahuje se však i na rozhodování 
o dodatcích (změnách) takto schválené smlouvy a na rozhodnutí o jejím 
ukončení. To ostatně potvrzuje i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 
24. července 2009, sp. zn. 23 Cdo 3826/2007, v němž uvádí, že „za vyhrazení 
pravomoci zastupitelstvem obce podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v konkrétní záležitosti je třeba považovat i samotné rozhodnutí 
zastupitelstva obce o otázce spadající do samostatné působnosti obce, která jinak 
spadá do pravomoci rady obce. Sjednání smluvní pokuty ve smlouvě o dílo starostou 
bez souhlasu zastupitelstva obce, které si vyhradilo schválení této smlouvy včetně 
jejích změn, je neplatným právním úkonem“. 

K takovémuto vyhrazení věci, jak je popsáno výše, přistoupilo 
Zastupitelstvo obce Rouchovany na svém zasedání konaném dne 15. září 2016, 
kdy usnesením č. 4 schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Rouchovany 
a firmou Ing. Bronislav Vala, Dražka 624, 675 55 Hrotovice, IČO 41549007 
na realizaci díla „Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště Rouchovany – 
stavební úpravy“ za cenu 23,165,799,06 Kč včetně DPH a pověřilo starostu obce 
podpisem. Samotná Smlouva o dílo – Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště 
Rouchovany – stavební úpravy, č. 10649/16/0942 (dále jen „Smlouva o dílo“), byla 
uzavřena dne 21. září 2016. V tomto kontextu dodáváme, že usnesení č. 4 ze dne 
15. září 2016 bylo přijato v souladu s § 87 zákona o obcích nadpoloviční většinou 
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všech členů zastupitelstva obce (pro přijetí návrhu hlasovalo 10 z 15 členů 
zastupitelstva), a to na veřejně konaném zasedání zastupitelstva obce1.  

Nicméně poté Rada obce Rouchovany na svých schůzích konaných ve dnech 
6. prosince 2016 a 25. dubna 2017 rozhodla o uzavření dodatků č. 1 a č. 2 
ke Smlouvě o dílo, jež zásadním způsobem mění obsah Smlouvy o dílo uzavřené 
dne 21. září 2016. Změna obsahu spočívá v prodloužení termínů realizace předmětu 
smlouvy, přičemž podotýkáme, že v případě prodlení zhotovitele s předáním díla 
nebo prodlení zhotovitele s plněním v souladu s termíny pro provedení díla dle 
harmonogramu je sjednána ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 000 
Kč za každý i započatý den prodlení (srov. čl. XVI Smlouvy o dílo). Je tak možné 
dospět k závěru, že uzavřením dodatků č. 1 a č. 2 ve dnech 28. listopadu 2016 
a  2. května 2017 došlo k podstatným obsahovým změnám Smlouvy o dílo.  

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že o uzavření dodatků 
č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o dílo nerozhodlo Zastupitelstvo obce Rouchovany, jakožto 
příslušný orgán obce, jenž si rozhodnutí v dané věci vyhradil. Rada obce 
Rouchovany tedy překročila své kompetence, čímž obec Rouchovany porušila 
§ 102 odst. 3 ve spojení s § 84 odst. 4 zákona o obcích. Dodatky č. 1 a č. 2 
ke Smlouvě o dílo uzavřené na základě usnesení Rady obce Rouchovany ze 
dne 6. prosince 2016 a dne 25. dubna 2017 jsou proto dle našeho názoru 
absolutně neplatné dle § 41 odst. 2 a 3 zákona o obcích, dle nichž právní jednání, 
která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto 
schválení neplatná. K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 
2 a v § 38 odst. 4 a § 39 odst. 1 a 2 přihlédne soud i bez návrhu, s dovětkem, 
že autoritativně konstatovat neplatnost té které smlouvy je oprávněn toliko soud. 

V této souvislosti byl obci doporučen postup směřující k nápravě 
shledaného porušení zákona o obcích, a to: 

• zrušit usnesení rady obce, jimiž byly schváleny předmětné dodatky ke 
Smlouvě o dílo; 

• informovat druhou smluvní stranu o neplatnosti uzavřených dodatků a uzavřít 
souhlasné prohlášení. Tato dohoda by měla být schválena zastupitelstvem 
obce; 

• následně vyřešit závazky z platné smlouvy, která zjevně zakládá nárok obce 
vymáhat smluvní pokutu vážící se k prodlení s plněním předmětu smlouvy, 
přičemž je na důsledném zvážení obce, zda bude s přihlédnutím ke všem 

                                                 
1 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Rouchovany byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona 
o obcích vyvěšena na úřední desce obecního úřadu od 7. do 15. září 2016 (ověřeno z archivu tzv. 
elektronické úřední desky). 
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okolnostem smluvní pokutu vymáhat, či nikoliv. Rozhodnutí o nevymáhání 
smluvní pokuty spadá do vyhrazené kompetence zastupitelstva obce dle 
§ 85, neboť se v daném případě v zásadě jedná o prominutí dluhu. 
Rozhodnutí zastupitelstva obce pak bude zapotřebí důkladně odůvodnit, a to 
i z hlediska případné odpovědnosti jednotlivých členů zastupitelstva za 
škodu. 

Rada obce Rouchovany následně na své schůzi dne 4. prosince 2017 zrušila 
svá usnesení, kterým byly schváleny dodatky č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o dílo 
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště – ledová plocha“, čímž je z hlediska kompetencí 
Ministerstva vnitra tuto věc, vedenou pod výše uvedenou sp. zn., považovat za 
vyřízenou, čímž však nejsou dotčeny další záležitosti, které uvedený nezákonný 
postup obce vyvolal. 

Je však nutno upozornit, že vzájemná plnění mezi obcí a zhotovitelem jsou 
soukromoprávního charakteru, do něhož Ministerstvo vnitra nemůže jakkoliv 
zasahovat nebo předvídat výsledek případných soudních sporů. Z dozorové 
a kontrolní kompetence Ministerstva vnitra jsou totiž výslovně vyloučeny případy 
porušení předpisů soukromého práva2. Současně sdělujeme, že Ministerstvo vnitra 
není příslušné k posouzení, zda obec svým postupem splnila podmínky pro 
poskytnutí dotace či postup daný příslušnými právními předpisy pro výběrová řízení.  

 
 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
 
Na vědomí: 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (DS) 
Oživení, o. s. (DS) 
 
 
Vyřizuje: Ing. Tomáš Tříska 
tel. č.: 974 816 455 
e-mail: odbordk@mvcr.cz 

                                                 
2 Srov. § 124 odst. 6 a 129 odst. 3 písm. a) zákona o obcích. 
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