
 

 

Ministerstvo vnitra České republiky,  

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

nám. Hrdinů 1634/3 

140 21 Praha 4 
 

doručeno datovou schránkou 

 

V Praze dne 15. září 2020 

 

 

 

VĚC: Podnět k výkonu státního dozoru nad působností územních samosprávných 

celků  

 

Vážení, 

 

obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující principy efektivního 

a transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování 

případů střetu zájmů, korupce a nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, 

přípravě systémových opatření a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V 

rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti bezplatné poradenství. 

 

V souvislosti s naší činností jsme byli seznámeni s prodeji některých pozemků ve 

vlastnictví obce Orlické Záhoří, zejména obecních cest, které byly prodány soukromým 

vlastníkům, mj. manželce místostarosty obce Orlické Záhoří. Po tlaku občanů byly 

nakonec z důvodu nestrategického prodeje obecních cest soukromým vlastníkům, tyto 

pozemky odkoupeny zpět, resp. směněny obcí za jiné a méně klíčové pozemky. 

V souvislosti s těmito majetkovými operacemi obce však bylo zjištěno, že existují různé 

verze obecních dokumentů (např. usnesení zastupitelstva obce nebo zveřejněné 

záměry prodeje pozemků), které se postupně objevují na internetových stránkách obce 

Orlické Záhoří (dále jen „obec“) a na internetové stránce www.edesky.cz (dále jen 

„edesky“). Domníváme se, že tato praxe „pozměňování“ obecních dokumentů je 

v rozporu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen „OZř“) a proto jsme došli 

k názoru, že by Ministerstvo vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly mohlo 

využít svých pravomocí, které mu dává § 124 OZř. 

 

I. 

Skutkový děj 

 

V obci Orlické Záhoří probíhaly od roku 2018 prodeje obecních pozemků. V této 

souvislosti byl vytvořen ke dni 14.4.2020 tzv. „hlídací pes“, který vždy upozornil na 

jakoukoli změnu na internetových stránkách obce. Prostřednictvím tohoto „hlídacího 

psa“ bylo zjištěno, že se objevují nové verze některých obecních dokumentů na 

internetových stránkách obce, které se týkají prodeje předmětných pozemků. Co se týče 

jednoho dokumentu, konkrétně záměru ze dne 2.10.2018, jsou tři verze toho stejného 

dokumentu stále dostupné na internetových stránkách obce (viz odkazy níže). Server 

http://www.edesky.cz/


 

 

edesky automaticky zálohuje úřední desky obcí a krajů, na tomto serveru se také 

objevuje více verzí některých dokumentů, jak bude rozvedeno níže. 

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.10.2018 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.10.2018 má dvě verze. První verze byla dle 

metadat dokumentu vytvořena dne 12.11.2019. Stejná verze je přístupná na serveru 

edesky (https://edesky.cz/dokument/2621308). V této verzi usnesení č. 11/2018/010 je 

uvedeno:  

 

 
 

Druhá verze usnesení ze dne 2.10.2018 byla dle metadat dokumentu vytvořena až dne 

22.4.2020. Tato druhá verze se shoduje s dokumentem, který nám byl obcí poskytnut 

na základě naší žádost o informace ze dne 22.5.2020. V této verzi usnesení č. 

11/2018/010 se již objevují další pozemky (p.č. 120/2, 121/33, 240, 242, 243/2, 3020, 

3021, 3027, 3036, vše v k.ú. Bedřichovka). 

 

 
 

Záměr prodeje ze dne 2.10.2018 

Záměr prodeje schválený jednání zastupitelstva ze dne 2.10.2018 má tři verze, které se 

již na první pohled zásadním způsobem odlišují. První verze záměru metadata nemá, 

jelikož se jedná o scan listinné podoby, dokument obsahuje také razítko a podpis. 

Záměr má jen tři řádky a obsahuje pozemky parc.č. 3203 k.ú. Kunštát u Orlického 

Záhoří, 3126 k.ú. Jadrná, 3389/3 k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří). První verze je 

přístupná na tomto odkazu, přímo na internetových stránkách obce: 

http://orlickezahori.eu/files/zamery_2017/z%C3%A1m%C4%9Br_prodeje656.pdf  

 

https://edesky.cz/dokument/2621308
http://orlickezahori.eu/files/zamery_2017/z%C3%A1m%C4%9Br_prodeje656.pdf


 

 

  
 

Druhá verze záměru byla vytvořena dle metadat dne 26.11.2018 (změněna 23.4.2020) 

a obsahuje řádek navíc, a to pozemek parc. č. 3400/3 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří. 

Tato druhá verze je stále přístupná přímo na internetových stránkách obce zde (byť 

název nesedí s obsahem dokumentu): 

http://orlickezahori.eu/files/Z%C3%A1m%C4%9Br_prodeje_nemovitost%C3%AD_ze_d

ne_27.08.2018.pdf Tato druhá verze je přístupná také na serveru edesky 

(https://edesky.cz/dokument/2779280). Druhá verze neobsahuje razítko ani podpis. 

 

 

http://orlickezahori.eu/files/Z%C3%A1m%C4%9Br_prodeje_nemovitost%C3%AD_ze_dne_27.08.2018.pdf
http://orlickezahori.eu/files/Z%C3%A1m%C4%9Br_prodeje_nemovitost%C3%AD_ze_dne_27.08.2018.pdf
https://edesky.cz/dokument/2779280


 

 

 

Třetí verze záměru byla vytvořena dle metadat dokumentu dne 22.4.2020 a již obsahuje 

mnohem více pozemků, a to parc.č. 120/2, 121/33,240,242,243/2,3020,3021,3027,3036 

vše v k.ú. Bedřichovka. Třetí verze je také stále přístupná přímo na internetových 

stránkách obce zde: 

http://orlickezahori.eu/files/Z%C3%A1m%C4%9Br_prodeje_nemovitost%C3%AD_ze_d

ne_02.10.2018doc.pdf. Tato třetí verze nám byla obcí poskytnuta na naši žádost o 

informace ze dne 22.5.2020. Tato třetí verze je také přístupná na serveru edesky 

(https://edesky.cz/dokument/3795472). Třetí verze také neobsahuje razítko ani podpis. 

 

 
 

 

  

http://orlickezahori.eu/files/Z%C3%A1m%C4%9Br_prodeje_nemovitost%C3%AD_ze_dne_02.10.2018doc.pdf
http://orlickezahori.eu/files/Z%C3%A1m%C4%9Br_prodeje_nemovitost%C3%AD_ze_dne_02.10.2018doc.pdf
https://edesky.cz/dokument/3795472


 

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.5.2020 

Další z dokumentů, který má více verzí, je usnesení zastupitelstva ze dne 13.5.2020. 

První verze usnesení má pouze 11 usnesení. Tato verze je přístupná i na serveru 

edesky (https://edesky.cz/dokument/3864703).  

 

https://edesky.cz/dokument/3864703


 

 

 
 

Druhá verze usnesení byla vytvořena tentokrát nikoliv vytvořením nového dokumentu, 

ale pozměněním původního dokumentu dle metadat dne 21.5.2020. Tato druhá verze již 

obsahuje 12 usnesení, včetně nového znění usnesení č. 5/2020/09 o záměru nákupu 

pozemků, a to právě výše zmíněných obecních cest. Tato druhá verze se shoduje 

s dokumentem, který nám obec poskytla na základě naší žádosti o informace ze dne 

22.5.2020. 

 

Záměr prodeje ze dne 13.5.2020 

Poslední z dokumentů, u kterého dle našich informací existuje více verzí, je záměr 

prodeje nemovitých věci, resp. nákupu ze dne 13.5.2020. První verze dokumentu 

obsahuje pouze záměr prodeje nemovitých věci. Druhá verze dokumentu, která byla 

nahrána na internetové stránky obce dle tzv. hlídacího psa o pár dní později, již 



 

 

obsahuje také záměr nákupu pozemků, a to právě výše zmíněných obecních cest. 

Dokument však ani v názvu nezohledňuje, že se má jednat také o záměr nákupu 

nemovitostí, nejen prodeje. Tato druhá verze nám byla poskytnuta také na naši žádost o 

informace ze dne 22.5.2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. 

Povinnost obce 

 

Záměr obce prodat i nabýt nemovitou věc musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů 

před rozhodnutím daného orgánu obce, jinak je právní jednání dle § 39 odst. 1 OZř 

neplatné. Zastupitelstvo schvaluje dle § 85 písm. a) OZř ta právní jednání týkající se 

převodu nemovitých věcí. Právní jednání vyžadující schválení zastupitelstva je neplatné 

bez tohoto souhlasu dle § 41 odst. 2 OZř. K přijetí usnesení zastupitelstva je třeba dle § 

87 OZř souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. O průběhu jednání 

zastupitelstva, včetně všech hlasování a přijatých usnesení, je pořizován zápis dle § 95 

OZř. 

 

Pokud by se prokázalo, že obec opravdu pozměňovala obecní dokumenty a přidávala 

body do usnesení, resp. záměrů, které nebyly projednávány na konkrétních jednáních 

zastupitelstva, nebylo o nich řádně hlasováno, znamenalo by to, že tato usnesení, resp. 

právní jednání týkající se prodeje a nákupu nemovitých věcí jsou neplatná. Zápisy 

z předmětných jednání nejsou k dispozici na internetových stránkách obce, byly nám 

však poskytnuty na základě naší žádosti o informace ze dne 22.5.2020. Zápisy 

z jednání ze dne 2.10.2018 a 13.5.2020 se shodují s druhými, resp. třetími verzemi 

dokumentů. Nicméně vzhledem k tomu, že tyto zápisy nejsou k dispozici na 

internetových stránkách, není tedy možné zjistit, jestli také nedošlo k postupným 

úpravám dokumentů stejně jako u výše zmíněných usnesení, resp. záměrů. 

Pochybnosti o několika verzích usnesení, resp. záměrů tedy nelze zcela vyloučit. 

 

Závěrem je třeba upozornit, že tyto dokumenty jsou veřejnou listinu ve smyslu § 131 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a v konečném důsledku, pokud by se tato 

podezření potvrdila, přichází do úvahy také potenciální trestněprávní odpovědnost za 

padělání a pozměňování veřejné listiny dle § 348 trestního zákoníku. 

 

  



 

 

III. 

Závěr 

 

Z výše zmíněných důvodů žádáme Ministerstvo vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a 

kontroly, aby využilo svých pravomoci a příslušnosti podle § 124 OZř k vykonání 

státního dozoru nad obcí Orlické Záhoří, konkrétně ve věci usnesení zastupitelstva obce 

ze dne 2.10.2018 a 13.5.2020 a záměru prodeje nemovitých věcí ze dne 2.10.2018, 

jelikož nebyla respektována zákonná ustanovení obecního zřízení o přijímání usnesení 

k uzavření platného právního jednání.  

 

Podateli podnětu je zřejmé, že výkon státního dozoru možná nebude v tomto případě 

účelný nebo možný. Pro takový případ proto pouze žádáme Ministerstvo vnitra, Odbor 

veřejné správy, dozoru a kontroly, o právní stanovisko v této věci a zároveň zdvořile 

žádáme o sdělení, jakým způsobem byl ze strany ministerstva tento podnět vyřízen. 

 

S pozdravem 

 

Za Oživení, o. s. 

Mgr. Marek Zelenka, LL.M.,  

předseda sdružení 

 

Přílohy: 

 

1. Usnesení ze dne 2.10.2018 – verze I 

2. Usnesení ze dne 2.10.2018 – verze I (edesky) 

3. Usnesení ze dne 2.10.2018 – verze II 

4. Usnesení ze dne 2.10.2018 – verze II (poskytnuté na naši žádost o informace) 

5. Záměr prodeje ze dne 2.10.2018 – verze I 

6. Záměr prodeje ze dne 2.10.2018 – verze II 

7. Záměr prodeje ze dne 2.10.2018 – verze II (edesky) 

8. Záměr prodeje ze dne 2.10.2018 – verze III 

9. Záměr prodeje ze dne 2.10.2018 – verze III (edesky) 

10. Záměr prodeje ze dne 2.10.2018 – verze III (poskytnuté na naši žádost o informace) 

11. Usnesení ze dne 13.5.2020 – verze I 

12. Usnesení ze dne 13.5.2020 – verze I (edesky) 

13. Usnesení ze dne 13.5.2020 – verze II 

14. Usnesení ze dne 13.5.2020 – verze II (poskytnuté na naši žádost o informace) 

15. Záměr prodeje ze dne 13.5.2020 - verze I 

16. Záměr prodeje ze dne 13.5.2020 - verze II 

17. Záměr prodeje ze dne 13.5.2020 - verze II (poskytnuté na naši žádost o informace) 

18. Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 2.10.2018 

19. Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 13.5.2020 


