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 1. Úvod a účel právní úpravy 

Předmětem této bakalářské práce je problematika obsahu pojmu řádné správy cizího 

majetku a také rozbor možných následků nastupujících při porušení povinností řádné správy 

cizího majetku, a to ať již v soukromém, tak veřejném sektoru. 

V prvních dvou kapitolách bude použita metoda analýzy, tedy popisu a poté rozboru 

problematiky správy cizího majetku na dílčí části dle zákonné úpravy. V následující části bude 

využita metoda syntézy a v poslední kapitole budou metodou komparace porovnány obě právní 

východiska. 

Cílem této práce je porovnání správy cizího majetku v soukromé a veřejné sféře. Zjistit 

zákonné odlišnosti obou systémů a porovnat teorii s praxí, tedy jak se dané zákony obou sfér 

dodržují, resp. porušují v reálném životě. 

Úvodem je nutno rovněž konstatovat, že v optimálním případě by snad ani neměl být 

rozdíl ve výkonu řádné a funkční majetkové správy, tedy správy respektující postupy „péče 

řádného hospodáře“ v soukromém a veřejném sektoru. Skutečností ovšem zůstává, že ve 

veřejném sektoru se setkáváme se situacemi, které ostře kolidují s obecným obsahem pojmu 

péče řádného hospodáře mnohem častěji.  A občané tohoto státu, kteří jsou svého druhu 

akcionáři „státní firmy“ si v současnosti mnohem intenzivněji uvědomují, že jsou to právě oni, 

kteří nesou náklady chybné správy, zasažené často korupčními vlivy, že jsou to oni, kteří 

nedostávají službu, která je adekvátní svým realizovaným daňovým odvodům. Tomu odpovídá 

i rozsah jednotlivých pasáží práce, když oblast veřejnoprávní je rozsáhlejší, a to jednak 

z důvodu pochopitelně obsáhlejší právní regulace, jednak pak je tato oblast vystavena svodům 

korupce a problematických majetkových machinací také z důvodu (připusťme) podstatně 

nižšího motivačního faktoru na profitu veřejnoprávních subjektů, kdy osoby disponující 

s veřejným majetkem nejsou vystaveny kategorickému každodennímu tlaku tržních sil a 

potřebě dosahovat profit. 

Pochybení v oblasti nakládání s veřejným majetkem a z toho plynoucí majetkové ztráty, 

které v minulosti byly občany v nezanedbatelné míře ponejprv zcela přehlíženy, poté byly 

marginalizovány jejich dopady a nakonec trpěny ve jménu naděje na budoucí prosperitu příštích 

generací již v současnosti ani zdaleka nepožívají takové občanské loajality, jako tomu bylo 

v minulosti (navíc v současnosti je veřejný sektor aktuálně konfrontován i s jinými hrozbami 

doby). 



6 

Zásadní změna „občanské loajality“ nastala zejména v situaci, kdy v České republice 

eskalovala ekonomická krize kolem roku 2009 a z toho plynoucí pokles výroby a životní 

úrovně, přičemž této skutečnosti si velmi dobře povšimly zejména politické strany a hnutí, které 

si vyhodnotily, že hlasitá protikorupční rétorika má velký dopad na volební zisky, z tohoto 

důvodu od těchto dob strany hlasitě deklarují podporu protikorupčních opatření, která je pak 

opakovaně verbálně vyjadřována i v jejich volebních programech. Ve skutečnosti je vzhledem 

k rozsahu problému skutečně málo pravděpodobné, že by se razantní protikorupční opatření 

nesetkala s efektivním odporem uvnitř jakékoliv politické strany tzv. politického mainstreamu. 

Tento odpor bude ze strany politiků pochopitelně maskován obavami o lidská práva, svobodné 

podnikání a nebezpečí zneužití navrhovaných opatření, když již v současnosti lze konstatovat, 

že např. návrh elektronické evidence tržeb vzbuzuje velmi silnou averzi některých politických 

subjektů, kterým nahrává i ta skutečnost, že poměrně náročné technické provedení systému 

přinese jistě své „porodní bolesti“ a vady v provedení, které budou vydávány za zásadní 

komplikace, resp. za šikanu poctivých podnikatelů a živnostníků. 

Pojem „péče řádného hospodáře“ znala již ustanovení obecného zákoníku občanského, 

a to prostřednictvím domněnky formulované tak, že „každý, kdo má užívání rozumu, je schopen 

takového stupně píle a pozornosti, jakého může být použito při obyčejných schopnostech. Kdo 

tohoto stupně píle nebo pozornosti opomene, při činech, jimiž nastává zkrácení práv jiného, je 

vinen nedopatřením.“ 

V tomto textu lze spatřovat základní vodítko jednání, které je v tomto civilním kodexu 

požadováno po každém, kdo „má užívání rozumu“, což lze chápat, jako požadovaná míra 

svéprávnosti, lze konstatovat, že pro naplnění principu jednat s péčí řádného hospodáře bylo 

zapotřebí jednání, kterého je schopen každý průměrně rozumný člověk, neberou se tedy na 

zřetel jak výjimečné intelektové či odborné schopnosti. Zákon č. 1/1863 ř. z., tedy obecný 

obchodní zákoník pak používal pojem „péče řádného obchodníka“.  Ustanovení čl. 282 zákona 

č. 1/1863 ř. z., definoval tento pojem, požadavkem „Kdo jest z jednání, které je na jeho straně 

obchodem, jinému povinen k péči, musí zachovati péči řádného kupce“. Zde již možno 

konstatovat, že ustanovení vyžadovalo nikoli jen běžného „užívání rozumu“, ale požadováno 

bylo již rovněž vynaložit schopnosti a kvalifikaci, které již byly běžně vyžadovány po daný 

obchodní sektor. 

V tomto stručném historickém připomenutí nelze ani opomenout ustanovení § 1299 

obecného zákoníku občanského, které definovalo povinnost osob nikoli lajku, ale osob odborně 
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již profilovaných přísněji, a to takto: „ Kdo se veřejně hlásí k úřadu, k umění, k živnosti, nebo 

řemeslu, nebo bez nutnosti dobrovolně převezme jednání, jehož provedení vyžaduje zvláštních 

uměleckých znalostí nebo neobyčejné píle, dává tímto najevo, že důvěřuje své nutné píli a svým 

potřebným neobyčejným znalostem.“  

Závěrem této úvodní části je třeba konstatovat, že v soukromoprávním sektoru dokonce 

ani do nedávné doby platný a účinný obchodněprávní kodex (tj. zákon č. 513/ 1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) právně pojem péče řádného hospodáře zcela 

explicitně nevymezoval a vymezení obsahu pojmu se přenechával do značné míry nauce a 

judikatuře.   

Konkrétně pak § 194 odst. 5 obchodního zákoníku pak upravoval do 30. 06. 1996 

povinnost členům představenstva akciových společností (obdobně i jednatelům spol. s ručením 

omezeným) tak, že „jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by 

mohlo společnosti způsobit škodu.“. Navíc se ve vymezené době do jisté míry lišila úprava 

povinné péče mezi kapitálovými společnostmi na jedné straně a společnostmi osobními na 

straně druhé, kdy podle tehdy platného § 66 odst. 2 obchodního zákoníku byly statutární orgány 

osobních společností povinny vykonávat své povinnosti „s péčí odbornou“. O obsahu pojmů se 

pak na odborné úrovni vedla poměrně rozsáhlá polemika, ovšem v dané době vývoje 

společenských a hospodářských vztahů to však bylo do jisté míry zcela pochopitelné. 

V současné době pak institut „péče řádného hospodáře“ již nově vymezuje zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „NOZ“) občanský zákoník a také zákon č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění (dále také jen „ ZOK“). 
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2. Soukromoprávní východiska a hlavní principy hospodaření 

2.1. Ústavní vymezení a zákonný podklad 

Jak již uvedeno výše, soukromoprávní východiska řízení společností jsou ukotveny od 

1. 1. 2014 jednak v novém občanském zákoníku a dále pak zákonu o obchodních korporacích, 

kdy v soukromé sféře je při řízení podniku (a obecně při chování společnosti) aplikován ústavní 

princip „co není zakázáno, je povoleno“. Tento princip je zákonem stanoven konkrétně v § 1 

odst. 2 NOZ, který stanoví, že „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva 

a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný 

pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ 

Jak bude zevrubněji pojednáno níže, ve veřejném sektoru platí princip přesně opačný, 

když s určitou mírou zjednodušení můžeme konstatovat, že je tomu tak proto, že v soukromém 

(zejména obchodním) sektoru zákonodárce zdůrazňuje volnost, flexibilitu a možnost 

dynamického rozvoje, zatímco ve veřejném sektoru je preferována jistota zřízených institucí a 

institutů. Každý líc má však pochopitelně svůj rub a tak dynamický a flexibilní soukromý sektor 

platí za svou vyšší efektivitu rovněž zvýšenou mírou existenčního rizika, popř. rizika vytěsnění 

z trhu s následnou likvidací, jistota veřejného sektoru je pak vykoupena vyšší rigiditou a nižší 

efektivitou. 

Mezi orgány obchodních společností, na které se vztahuje péče řádného hospodáře, patří 

jednatel, členové představenstva, dozorčí rady, managementu a veškeří řídící pracovníci, kteří 

mají zodpovědnost za vykonanou práci a za vykonané rozhodnutí. Mezi právnické osoby, ve 

kterých se tyto orgány nacházejí, patří akciová společnost, společnost s ručením omezeným, 

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, evropská společnost a družstvo.  

2.3 Zákonný podklad 

2.3.1 Pojem péče řádného hospodáře 

Pojem péče řádného hospodáře bude v této bakalářské práci častý, jelikož je to samá 

podstata problematiky týkající se porušení povinnosti při správě cizího majetku. Osoba mající 

na starost správu majetku, ať už v soukromém, či veřejném sektoru má povinnost k tomuto 

majetku, ale nikoliv pouze k němu přistupovat s péčí řádného hospodáře. Tento pojem 

se vztahuje nejen na členy orgánů obchodních korporací, ale tento princip je ve své podstatě 

obecný, neboť podle § 6 odst. 1 NOZ platí, že každý má jednat v jakémkoliv právním styku 

poctivě. Poctivost znamená přesvědčení jednajícího, že svým konáním nepoškozuje práva 

ostatních osob. (Lomnický, 2013). 
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Péči řádného hospodáře lze definovat podle občanského zákoníku jako povinnost 

vykonávat funkci „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.“   Tuto definici 

lze dovodit z věty druhé 159 odst. 1 NOZ, která stanoví, že se má „za to, že jedná nedbale, kdo 

není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím 

výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“. Vymezení péče řádného hospodáře je pak dále 

rovněž upraveno v návaznosti na právní úpravu obchodních korporací, a to konkrétně v § 51 

odst. 1 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „ ZOK“). 

V 51 odst. 1 ZOK nalezneme pak upřesňující definici ve znění, že „pečlivě a s 

potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře 

rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to 

neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.“. Na to navazuje 

následující odst. 2, který upřesňuje, že „člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může 

požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; 

tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 

V 52 odst. 1 ZOK nacházíme pak další vodítko, kdy toto ustanovení konstatuje, že „při 

posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou 

by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena 

obdobného orgánu obchodní korporace.“. Pro členy orgánu obchodní korporace může být pak 

skutečnou noční můrou ustanovení § 52 odst. 2 ZOK, kde je obsaženo kogentní ustanovení, 

které řeší případné soudní spory obchodní korporací a člena orgánu korporace tak, že „je–li v 

řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného 

hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze 

spravedlivě požadovat.“. 

V § 53 odst. 1 ZOK pak je zakotvena povinnost vydat prospěch z porušení péče řádného 

hospodáře. Platí, že: „osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní 

korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání 

prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích.“  Platí zde tedy 

právo postihu narušitele tak, že tento škůdce je povinen vydat společnosti neoprávněný 

prospěch, a, není-li to možné, je stanovena náhradní povinnost nahradit újmu v penězích, kdy 

se jedná o obdobu procesu dle § 2951 NOZ, který obdobně preferuje uvedení do předešlého 

stavu před náhradou v penězích.  
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2.3.2. Právnické osoby 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným může založit jeden, nebo více společníků. Základní 

teze společnosti s ručením omezeným je upravena ZOK § 132, kdy za dluhy společnosti ručí 

společníci společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu. Minimální základní 

kapitál při založení společnosti s ručením omezeným je 1 Kč. Nejvyšším orgánem společnosti 

je valná hromada, dále pak statutární orgán- jednatel a dozorčí rada. 

Akciová společnost 

Akciovou společností je dle § 243 odst. 1 „společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen 

na určitý počet akcií.“ V akciové společnosti lze uplatnit dva druhy systému vnitřní struktury. 

Monistický a dualistický. V dualistickém je zřízeno představenstvo a dozorčí rada, 

v monistickém správní rada a statutární ředitel. U obou systémů je pak společný nejvyšší orgán 

valná hromada neboli akcionáři vlastnící společnost. Akcionáři nejsou povinni vlastnit 

dovednosti a schopnosti pro dílčí řízení podniku. Jsou oprávněni skrze svolanou valnou 

hromadu určovat a rozhodovat o dlouhodobých cílech společnosti, rozdělování zisku, vytvářet 

stanovy a vnitřní směrnice podniku. Základní kapitál akciové společnosti musí být minimálně 

2 000 000 Kč. 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejnou obchodní společnost- dále jako „v.o.s.“ mohou založit dvě a více osob, které 

se dle ZOK § 95 odst. 1 na jejím chodu a správě majetku podílí aktivně a za své jednání a 

případné dluhy ručí společně a nerozdílně. Dle § 95 odst. 2 v případě, kdy společníkem v.o.s. 

je právnická osoba, zastupuje tuto osobu zmocněnec, který může být pouze fyzická osoba. Na 

tuto fyzickou osobu se pak vztahují společnická práva a povinnosti. 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost- dále jen jako „k. s.“ je právně upravena v ZOK § 118- 131. Dle 

§ 118 „Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy 

omezeně (dále jen "komanditista") a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen 

"komplementář").“  

Komanditista dle § 121 odst. 1 má za úkol splnit svou vkladovou povinnost ve výši a 

způsobem, který je dán společenskou smlouvou. Podíl komanditisty ve společnosti je určen dle 

poměru vkladů. Za případné dluhy komanditní společnosti ručí pouze do výše svého 
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nesplaceného vkladu a na přímém řízení podniku se nepodílí. Zisk společnosti je rozdělen mezi 

komanditisty dle poměru vkladů, případnou ztrátu pak nenesou. 

Komplementář ručí v případě dluhů společnosti celým svým majetkem. Je statutárním 

orgánem komanditní společnosti a podílí se přímo na řízení podniku. Případný zisk komanditní 

společnosti se dělí rovným dílem mezi komplementáře a společnost, neurčí-li společenská 

smlouva jinak. (Hejda, Bachroňová, Finger, Prosser, Vaněčková, 2014). 

2.3.3. Pravidla a povinnosti statutárních orgánů 

Povinnost Loajality 

Význam pojmu loajalita znamená věrnost, čestnost. Povinnost členů statutárních 

orgánu být věrný a čestný vůči společnosti v praxi znamená hájit pouze zájmy společnosti 

a tyto zájmy upřednostnit nad zájmy své. Dle § 212 odst. 1 NOZ „Přijetím členství v 

korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád.“ 

Bude-li člen statutárního orgánu dle § 212 odst. 2 NOZ při hlasování zneužívat 

své hlasovací právo ve svůj prospěch, soud rozhodne na námět toho, kdo prokáže první 

zájem, že v dané záležitosti nelze k hlasu tohoto člena přihlížet. Dle § 213 NOZ pak 

v případě, že člen obchodní korporace nebo jejího statutárního orgánu poškodí 

společnosti, může být soudem rozhodnuto, aby tento člen povinně uhradil vzniklou škodu 

způsobenou vůči korporaci. 

Pro správné fungování obchodní společnosti je nezbytně nutné, aby všichni 

členové orgánů byli ať už vertikálně, tedy ve vztahu vůči společnosti, tak horizontálně, 

tedy ve vztahu sami mezi sebou loajální a plnili své povinnosti v nejlepším zájmu 

společnosti. Pro společnost je potřeba, aby členové byli schopni kompromisu a vyhnuli 

se chování, které celou loajalitu popírá. 

Povinnost loajality tvoří základ všech povinností vůči obchodní společnosti. 

Povinnost legality 

Povinnost legality ukládá členovi statutárního orgánu povinnost, aby společnost 

jednala v souladu s právními předpisy. To platí i v případě, kdy by jednání v rozporu 

s právními předpisy bylo pro korporaci výhodné. V tomto případě nelze, aby se člen 

statutárního orgánu odvolával na pravidlo obchodního úsudku. (Vítek, 2012) 

Obdobná povinnost k povinnosti legality avšak odlišující se od této je povinnost 

respektovat vnitřní organizaci společnosti, která vychází z povinnosti loajality. Tato 
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povinnost působí dovnitř společnosti a řídí se pokyny a stanovami schválenými valnou 

hromadou, přičemž tyto musí být v souladu s právními předpisy. Porušení těchto pokynů 

nemá vliv na členy představenstva vůči třetím osobám. (Vítek, 2012) 

Povinnost mlčenlivosti 

Mezi další povinnosti vycházející ze základní povinnosti loajality patří povinnost 

mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti ukládá povinnost členům statutárního orgánu i 

členům dozorčí rady zachovat mlčenlivost o skutečnostech, důvěrných informacích, 

poznatcích, zjištěných postupech a know-how, které dohromady tvoří obchodní tajemství 

společnosti. Vyzrazení, či nabytí těchto informací třetí osobou by mohlo způsobit 

společnosti škodu a dotyčným orgánům může důsledkem prozrazení vzniknout 

odpovědnost za vzniklou škodu. Informace nemusí být jako důvěrná přímo označena, 

avšak jednající orgán musí rozpoznat hodnotu této informace a sám si vyvodit závěr, že 

se o takovou informaci jedná. (Vítek, 2012) 

Povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje pouze na členy statutárního orgánu či 

dozorčí rady, platí také pro externí osoby, které se s důvěrnými informacemi mohly setkat 

při obchodním styku s podnikem. Mezi takové osoby patří poradci společnosti, auditoři, 

právní zástupci, prokuristi, nebo například potencionální investor, který zvažuje investici, 

či odkoupení podílu a pro své rozhodnutí potřebuje hloubkovou kontrolu činnosti 

podniku. (Vítek, 2012) 

Pravidlo podnikatelského úsudku 

Při rozhodovacích procesech uvnitř podniku je to statutární orgán, či jeho členové, 

kdo vykonává rozhodnutí. Tato rozhodnutí sebou nesou i určitou úroveň rizika. Riziko 

však ze samé podstaty k podnikání patří, proto statutární orgány mnohdy musí jistou výši 

rizika podstoupit. Často platí, že vyšší riziko může přinést i vyšší zisk. Aby však manažeři 

byli ochotni toto riziko podstoupit i s vědomím neúspěchu a potenciálního vzniku škody 

vůči obchodní společnosti, musí mít jistotu, že když budou postupovat podle určitých 

kroků, budou mít jistou formu ochrany. Pravidlo podnikatelského úsudku se řídí ZOK 

§51 odst. 1, kde „Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském 

rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném 

zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s 

nezbytnou loajalitou.“  
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Tedy jistá forma právní ochrany rozhodnutí členů orgánů nabývá v platnosti, 

splní-li atributy při rozhodování a jedná v dobré víře, se správnými informacemi, v zájmu 

společnosti a s potřebnou loajalitou. Důkazní břemeno je na jednající osobě, což 

znamená, že je pouze na ní, aby prokázala, že jednala v souladu s pravidlem 

podnikatelského úsudku. (Hejda, Bachroňová, Finger, Prosser, Vaněčková, 2014). 

Člen statutárního orgánu má také nově možnost, požádat nejvyšší orgán obchodní 

společnosti dle ZOK § 51 odst. 2 o udělení pokynu týkající se obchodního vedení. Tímto 

krokem se však takto jednající osoba nezbavuje povinnosti jednat s péčí řádného 

hospodáře a jeho samostatné odpovědnosti. Proto i při tomto rozhodnutí požádat valnou 

hromadu o pokyn k vedení je z pohledu krytí a odpovědnosti manažera nejlepší splnit 

základní atributy podnikatelského úsudku.  

V případném soudním sporu o způsobené škodě se soudce nebude zabývat 

konkrétním rozhodnutí v celém rozsahu, ale pouze prvním krokem a to, zdali manažer 

splnil při svém rozhodnutí podmínky dobré víry, informovanosti a zda skutečně jednal 

v zájmu obchodní organizace. Soudce se nemůže zabývat konkrétní variantou 

manažerova rozhodnutí, jelikož nelze, aby se stavěl do role odborníka s potřebnými 

znalostmi a zkušenosti a mohl tak posoudit správnost rozhodnutí managementu 

korporace. 

Pravidlo o střetu zájmů 

Pravidlo o střetu zájmů se zakládá na informační povinnosti člena orgánu 

informovat ostatní členy orgánu o možném střetu zájmu. Pravidla o střetu zájmu jsou 

upraveny ZOK § 54- 58. 

Základní teze střetu zájmu je upravena § 54 odst. 1, kde je výslovně stanoveno 

„Dozví-li se člen orgánu obchodní korporace, že může při výkonu jeho funkce dojít ke 

střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného 

odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak 

nejvyšší orgán.“ Stejná informační povinnost dle stejného paragrafu platí i pro případ, 

kdy člen orgánu obchodní společnosti zjistí možný střet zájmu osoby jemu blízké, nebo 

osob jim ovlivněných či ovládaných. 

Dle § 54 odst. 2 splní člen orgánu tuto informační povinnost i tím, že informuje o 

střetu zájmu přímo nejvyšší orgán. Členovi orgánu, který oznámí možný střet zájmu, 

může dle § 54 odst. 4 být pozastaven na vymezenou dobu výkon jeho funkce nejvyšším 
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nebo kontrolním orgánem. V případě, rozhodne-li se člen orgánu s jinou obchodní 

korporací uzavřít smlouvu, platí pro něj dle § 55 stejné informační povinnosti vůči 

ostatním členům orgánu, kontrolnímu orgánu a nejvyššímu orgánu, jako tomu bylo u § 

54 ZOK. 

Pravidlo o zákazu konkurence 

Pravidla o zákazu konkurence jsou právně zakotveny v zákoně o obchodních 

korporacích.  

Pravidlo o zákazu konkurence pro veřejnou obchodní společnost je ukotveno v § 

109 ZOK. Pro akciovou společnost pravidla upravuje § 441 a § 442 ZOK. Pravidlo pro 

společnost s ručením omezeným se nachází pod § 199 ZOK.  

Základní teze pravidla zákazu konkurence je u všech typů společností stejná. 

Zákon zakazuje bez svolení všech společníků členovi orgánu podnikat ve stejném 

předmětu činnosti ani ve prospěch jiných osob, nesmí se taktéž stavět do role 

zprostředkovatele pro jinou osobu v obdobném předmětu podnikání. Nelze taktéž, aby 

byl členem statutárního orgánu nebo společník s ručením neomezeným jiné právnické 

osoby s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncert. V situaci, kdy tento 

člen při nástupu do své funkce na výše uvedené skutečnosti všechny společníky upozorní, 

nebo v případě, že některá ze skutečností vznikne později a člen orgánu na ní upozorní, 

netýkají se takto jednajícího člena výše uvedené zákazy. To neplatí v situaci, kdy alespoň 

jeden společník vyjádří do 1 měsíce ode dne, kdy byl na tyto skutečnosti upozorněn 

nesouhlas. (Hejda, Bachroňová, Finger, Prosser, Vaněčková, 2014) 

Společenskou smlouvou a stanovami lze se souhlasem všech společníků upravit a 

omezit další činnosti statutárních orgánů. Taktéž však lze omezit a určit pravidla pro 

konkurenci i pro společníky. (Hejda, Bachroňová, Finger, Prosser, Vaněčková, 2014) 
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3. Veřejnoprávní východiska a hlavní principy hospodaření    

3.1. Ústavní vymezení  

Státní správa a samospráva. Podle Čl. 2 odst. 3 státní moc slouží všem občanům a lze 

ji uplatňovat jen (a) v případech, (b) v mezích a (c) způsoby, které stanoví zákon, přičemž podle 

Čl. 2 odst. 4 vůči občanovi Ústava České republiky stanoví princip přesně opačný, kdy každý 

občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

V rámci majetkových dispozic to v praxi znamená, že orgány státu mohou se státním majetkem 

disponovat toliko způsoby, které zvláštní zákony výslovně připouštějí, naopak občan má své 

vlastnické dispoziční oprávnění prakticky neomezené. Se značným množstvím majetku však 

nedisponuje stát, ale jiné veřejnoprávní korporace, zejména pak municipality, tedy obce a kraje. 

Lze tedy konstatovat, že v současnosti značná část majetkových dispozic probíhá na 

municipalitách, což je logické, neboť aktuálně má Česká republika přes 6200 obcí a měst. 

Ústavně je pak samospráva ukotvena v ústavním pořádku České republiky 

prostřednictvím čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. Česká 

republika se podle tohoto ustanovení člení na obce, které jsou základními územními 

samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.  Podle čl. 

100 odst. 1 Ústavy pak územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která 

mají právo na samosprávu. Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen 

ústavním zákonem.  

V ustanovení čl. 101 Ústavy jsou pak ukotveny čtyři základní čtyři principy 

samosprávy, a to princip, že: 

a) obec je samostatně spravována zastupitelstvem,  

b) vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem, 

c) územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít 

vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu a nakonec, že  

d) stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to 

ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. 

Podle Čl. 104 Ústavy pak „působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem 

s tím, že zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny 
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zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.“. Podle následujícího Čl. 105 Ústavy 

pak „výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon. “. 

Hovoříme-li dále o veřejnoprávních východiscích a hlavních principech hospodaření, 

není možno neučinit alespoň krátký historický exkurz a uvědomit si, že hospodaření s majetkem 

se děje na úrovni obcí a krajů zejména v rámci tzv. samostatné (samosprávné) působnosti, když 

obce a kraje vykonávají nejenom svou „vlastní“ činnost, ve které mají municipality poměrně 

široký rozhodovací rámec, ale vykonávají také pro stát tzv. přenesenou působnost, tedy správu, 

kterou sice vykonávají svým jménem, ale v jejím rámci jsou prakticky ve všem podstatném 

podřízeny státu, který je svazuje nejenom právními předpisy se sílou zákona, ale rovněž 

podzákonnými normami a akty aplikace práva. 

Odborná literatura chápe samosprávu obecně "jako svobodu vůči někomu či exempci z 

jeho faktické moci či pravomoci, direktivního vlivu".1 

Vztah mezi státní správou a samosprávou obecně je zpravidla reflexí konkrétní situace, 

v níž se stát v tom, kterém časovém období nachází. Z tohoto vztahu lze také vyčíst i mnohé o 

tom, má-li stát skutečný zájem o přenesení rozhodovací pravomoci na nižší celky a v konečném 

důsledku až na občana samotného. 

Lze konstatovat, že stabilizované demokratické systémy jsou charakterizovány 

rozvinutou samosprávou v mnoha oblastech veřejného života. Stát si v rozvinutých 

demokraciích ponechává pouze nejnutnější kontrolní nástroje vůči samosprávě, a to včetně 

majetkové oblasti, resp. při nakládání s majetkem. Směřování společnosti k etatizaci či 

decentralizaci určují také zvyklosti a podmínky historické, kulturní, sociologické, tedy nejedná 

se pouze vyloženě o otázku politického rozhodování o převzetí určitého abstraktního modelu 

demokratické společnosti, i když zřejmě nutno připustit, že výše naznačené rozhodnutí může 

vzájemný vztah samosprávy a státní správy významně ovlivňovat. 

3.2. Zákonný podklad 

3.2.1. Obecné vymezení 

Jak již výše naznačeno, veřejnoprávní sektor má to specifikum, že veřejnoprávní 

subjekty mohou postupovat jen na základě zákona a navíc jen způsobem, který je zákonem 

                                                 

1 Vladimír Mikule: Úloha samosprávy v demokratické veřejné správě, Právník 1969, str. 210 
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popsán, když jiný postup je pak považován za nezákonný exces. Toto významné omezení platí 

pochopitelně i pro oblast majetkových dispozic. 

Jak již výše rovněž naznačeno, na rozdíl od soukromé sféry, kde je zásadním způsobem 

aplikuje princip „co není zakázáno, je povoleno“ platí tedy pro veřejnoprávní sektor princip 

přesně opačný. Co do výčtu subjektů pak lze konstatovat, že s veřejným majetkem disponuje 

jak stát, tak právnické osoby veřejného práva, které disponují majetkem buď přímo svým 

(municipality) či s majetkem jim svěřeným, např. státní či obecní příspěvkové organizace. 

Všech těchto subjektů se tedy logicky zároveň týká povinnost hospodařit s péčí řádného 

hospodáře. 

Vedle toho, že stát či municipality (a jejich organizační složky či zřízené organizace) 

disponují „svou“ speciální právní úpravou (blíže rozvedeno níže), pak na celý veřejný sektor 

dopadá v obecné rovině i řada „obecných“ právních předpisů, a to jak z oblasti 

soukromoprávní, tak z oblasti veřejnoprávní a pokud i ve veřejném sektoru pracujeme s pojmy 

jako je „dobrá správa“ či pojem povinnosti „péče řádného hospodáře“, pak oba tyto pojmy 

obligatorně musejí naplňovat princip legality, tj. povinnost disponovat s majetkem toliko 

v zákonném rámci. Proto se zastavme nejprve u zákonných limitu, a to jak obecných, tak 

posléze zvláštních. 

Pro potřeby této práce nechť jsou zmíněny alespoň dva poměrně základní dokumenty, 

a to zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje (dále také jen „zákon o veřejné podpoře“) a zákon č. 

137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vývoje (dále také jen „zákon o 

veřejných zakázkách“). 

Problematika veřejné podpory je na úrovni České republiky upravena v již citovaném 

zákoně č. 215/2004 Sb., o veřejné podpoře, který ovšem odkazuje na úpravu obsaženou v 

komunitárním právu. Tam je veřejná podpora upravena především Smlouvou o založení 

Evropského společenství v článcích 87 až 89 a Nařízením Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. 

března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES. Čl. 87 odst. 1 

pak stanoví, že: "Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, 

které narušují nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá 

odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným 

trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak". S určitým zjednodušením možno konstatovat, že je 
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povolena toliko podpora, která nepřesahuje hranici „de minimis“2 ta je pak omezena na limit 

200 000 EUR pro jeden podnik v tříletém období. Podpora se považuje dokonce za poskytnutou 

již ke dni, kdy opatření, zakládající nárok na poskytnutí podpory nabude účinnosti. 

S problematikou veřejné podpory se setkává veřejný sektor např., pojme-li záměr 

nabídnout podnikajícímu subjektu finanční spoluúčast státu či municipality přesahující 

veřejnou podporu „de minimis“, např. na vybudování technické infrastruktury související se 

zamýšlenou podniku či developerského záměru, často i ve veřejném zájmu. Veřejnou podporou 

může být např. i prodej pozemků pro účely podnikání, tím je i výstavba bytů za účelem jejich 

následného prodeje (veřejnou podporou naopak není prodej pozemků za obvyklou cenu). 

Tržní cena nemovitostí se zjišťuje buď v otevřeném výběrovém řízení přístupném 

neomezenému počtu uchazečů, přičemž zadání může obsahovat závazek zadavatele poskytnout 

finanční spoluúčast. Pokud je takové výběrové řízení otevřené a přístupné všem bez omezení, 

tj. výhodu mohou obdržet všichni bez omezení, není narušena hospodářská soutěž a nejedná se 

pak ani o veřejnou podporu. 

Druhým obecně závazným předpisem je pak zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů vývoje (dále také jen „zákon o veřejných zakázkách“). Podle 

tohoto zákona pak je povinen podle § 2 odst. 2 postupovat při nákupu zboží a služeb každý 

veřejný zadavatel, kterým je: 

a) Česká republika, 

b) státní příspěvková organizace, 

c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele 

vykonává územní samosprávný celek, 

d) jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb 

veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována 

převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným 

                                                 

2
podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými 

státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky nesmí celková podpora poskytnutá 

v režimu de minimis jednomu subjektu přesáhnout hranici 200 000 EUR. 
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zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než 

polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. 

3.2.2. Stát a jeho organizační složky  

Co se státu a jeho složek týče, pak konkrétní úpravu práv a povinností při nakládání 

s majetkem státu pak obsahuje zejména zákon č. 219/ 2000 Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o 

majetku státu“). Základní povinnosti při hospodaření s majetkem jsou pak upraveny 

prostřednictvím § 14 zákona o majetku, který obligatorně stanoví, že podle § 14 odst. 1 majetek 

musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností; 

jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem anebo tímto zákonem. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním 

majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z 

tohoto majetku. 

V oblasti řádné majetkové evidence, pak podle § 14 odst. 2 zákona o majetku státu 

příslušná organizační složka vede majetek v účetnictví a provádí jeho inventarizaci podle 

zvláštních právních předpisů, pokud zákon o majetku stát anebo jiný zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak. Rovněž podle § 14 odst. 3 výše citovaného předpisu příslušná organizační 

složka pečuje o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho 

zlepšení nebo rozmnožení. Je povinna chránit majetek před poškozením, zničením, ztrátou, 

odcizením nebo zneužitím. 

Co do způsobů aplikace právních nástrojů je pak na základě ustanovení § 14 odst. 4 

zákona o majetku státu stanoveno že, příslušná organizační složka je povinna důsledně využívat 

všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka a při ochraně 

majetku před neoprávněnými zásahy a včas uplatňuje zejména právo na náhradu škody, právo 

na vydání bezdůvodného obohacení a výhradu soupisu pozůstalosti, je-li stát povolán za dědice, 

kdy zvláštní právní předpis může stanovit, ve kterých případech a za jakých podmínek v řízení 

před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku vystupuje za stát jiná než příslušná 

organizační složka. 

Rovněž podle § 14 odst. 5 příslušná organizační složka průběžně sleduje, zda „dlužníci 

včas a řádně plní své dluhy, a zejména včasným uplatněním a vymáháním práv státu zajišťuje, 

aby nedošlo k promlčení nebo zániku těchto práv. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví 

jinak, požaduje od dlužníků úroky z prodlení a sjednané smluvní sankce.“ 
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U pohledávek (§ 14 odst. 6 zákona), kde peněžité plnění ve prospěch státu ukládá 

dlužníku zvláštní právní předpis anebo je uložil dlužníku příslušný orgán bez návrhu a přitom 

nesplnění této platební povinnosti nelze postihnout sankcí podle zvláštního právního předpisu, 

„požaduje příslušná organizační složka od dlužníka úrok z prodlení ve výši podle zvláštního 

právního předpisu, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, pokud 

úrok z prodlení v úhrnu přesáhne částku 5 000 Kč.“. 

Princip pečovat o majetek s péčí řádného hospodáře se ovšem promítá i ve stanovení 

postupu nakládání s majetkem, pokud se majetek stane pro příslušnou organizační složku 

dočasně nebo trvale nepotřebným a o nepotřebnosti rozhodl písemně vedoucí příslušné 

organizační složky, popřípadě jím písemně pověřený jiný vedoucí zaměstnanec této organizační 

složky. Pak naloží příslušná organizační složka s majetkem způsoby a za podmínek podle 

tohoto citovaného zákona. Za nepotřebný se pro tyto účely považuje zejména majetek, který 

přesahuje potřeby příslušné organizační složky, majetek, na jehož ponechání státu přestal být 

veřejný zájem, anebo majetek, který pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a 

funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemůže sloužit svému účelu. 

Za nepotřebný se však nepovažuje majetek, u kterého není zajišťováno jeho účelné a 

efektivní využívání pro potřeby ostatních organizačních složek. Pro účely tohoto obecného 

vymezení pak lze shrnout, že problémy se do značné míry skrývají nikoli v logice normy, která 

je vedena snahou o vymezení efektivní správy, ale spíše v konkrétních možnostech praktického 

naplnění efektivní správy. Nemusí být tedy vždy zcela zřejmé, jak v místě a čase interpretovat 

pojmy jako např. „veřejný zájem“ či „majetek, který pro ztrátu, popřípadě zastarání svých 

technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu nemůže sloužit 

svému účelu“ či obdobné neurčité právní pojmy. 

Na druhou stranu lze jistě pochopit, že zákonodárce si, zřejmě správně, nečinil ambici 

tyto pojmy přesně legislativně vymezit. Vzhledem k rozsahu různorodých podmínek při správě 

to zřejmě ani není možné, neboť taxativní výčet by zcela jistě nepostihl všechny situace, které 

mohou v praxi nastat. 

3.2.3. Obce a města   

V rámci dispozic s obecním majetkem lze pak konstatovat, že podle § 5 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon o 

obcích“, je obec spravována těmito orgány: 
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a) zastupitelstvem obce, 

b) radou obce (tedy výkonným orgánem obce), 

c) starostou (který zejména zastupuje obec navenek) a nakonec 

d) obecním úřadem a zvláštními orgány obce, když např. na rozdíl od obecního úřadu, 

který může v případě svěření kompetence např. zadávat i významnější veřejné zakázky, 

zvláštní orgány obce (např. obecní policie či přestupkové komise) zpravidla zásadní 

měrou majetkové dispozice neprovádějí. 

Obdobně městys 3  je samostatně spravován zastupitelstvem městyse, přičemž dalšími 

orgány městyse jsou rada městyse, starosta, úřad městyse a zvláštní orgány městyse. Rovněž 

statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního 

města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. 

Městský obvod územně členěného statutárního města je pak spravován zastupitelstvem 

městského obvodu; dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, 

úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu, městská část územně členěného 

statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části 

jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. 

Podle § 85 zákona o obcích pak nejdůležitější majetkové dispozice jsou svěřeny do 

rozhodovací pravomoci obecního zastupitelstva, kdy zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování 

např. o těchto právních jednáních obce, a to: 

a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a 

nebytových prostorů z majetku obce, 

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 

000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,  

c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém 

případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 

poskytnutí, 

d)  uzavření smlouvy o společnosti44) a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy 

o společnosti, jejíž je obec společníkem,  

                                                 

3 Městys je od roku 2006 obnovené označení obce, která významově a velikostně leží mezi městem a vsí. 
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e)  peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,  

f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,  

g)  zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,  

h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,  

i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,  

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o 

převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti),  

k) zastavení nemovitých věcí, 

l) vydání komunálních dluhopisů, 

m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví 

obce, 

n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné 

dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné 

soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může 

zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.   

Konkrétní způsob hospodaření obce je pak obligatorně upraven v § 38 zákona o obcích, kde 

je v odst. 1 výslovně stanoveno, že majetek obce „musí být využíván účelně a hospodárně v 

souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.“. 

Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, což bylo několikrát 

konstatováno a rozvedeno dokonce i na úrovni Ústavního soudu, který konkrétně dovodil, že 

obcím je přímo uložena „povinnost pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“ (srov. např. 

usnesení sp. zn. II. ÚS 2588/14 ze dne 25. 11. 2014, a pokračoval, že „péče o majetek a výkon 

vlastnického práva k němu tak není ponechán obci na volné úvaze, jako je tomu u jiných 

vlastníků, poněvadž kvalifikovaná starost o majetek obce je naplněním jednoho z veřejných 

zájmů, k jehož zabezpečení si obec musí vytvořit materiální a personální předpoklady, a to v 

rozsahu a kvalitě, která je přímo úměrná množství (hodnotě) a charakteru (svěřeného) majetku“ 

(např. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2984/09 ze dne 23. 11. 2010. 

Zásadní postulát je obsažen rovněž v následujícím odstavci (tedy v ustanovení § 38 odst. 2 

zákona o obcích), kde je pak dále výslovně stanoveno, že majetek obce musí být “chráněn před 

zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby 

a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak“. 



23 

Významným dispozičním omezením je pak ta skutečnost, že obci je podle § 38 odst. 3 zákona 

o obcích zapovězeno svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, 

ovšem s výjimkou: 

a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici 

uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního 

fondu, 

b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici 

do obcí vlastněných nemovitostí, 

c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát, 

d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji 

nebo státem přesahuje 50 %, 

e) bytových družstev, 

f) honebních společenstev.  

Zásadní a dramatická právní sankce je pak obsažená v odstavci zákona o obcích (§ 38 odst. 

4), která stíhá neplatností veškerá právní jednání učiněná v rozporu s ustanovením § 38 odst. 3 

zákona o obcích. Obdobně také právní jednání osoby, zastupující obec navenek (zpravidla 

starosty) vyžadující předchozí schválení radou či zastupitelstvem obce provedené bez takového 

předchozího schválení (např. uzavření smlouvy s kontrahentem) jsou od počátku neplatná, a to 

podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcích (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 29. září 2003, sp. zn. 21 Cdo 224/2002 nebo taká nález Ústavního soudu ze dne 12. 

dubna 2001, sp. zn. IV. ÚS 576/2000). 

Jak bylo totiž konstatováno např. v nálezu Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2015, sp. 

Zn. II. ÚS 2246/15 „Usnesení příslušného orgánu obce představuje materiálně právní 

podmínku pro vyjádření projevu vůle obce, který se stává perfektním (formálně navenek 

vyjádřeným) teprve v případě podpisu příslušné smlouvy starostou, případně (za podmínek 

stanovených zákonem o obcích) místostarostou, není-li v souladu se zákonem příslušná 

působnost zcela nebo zčásti svěřena příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové 

organizaci obce (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2009, sp. zn. 30 Cdo 3049/2007). 

Rozhodnutí obce o majetkoprávním úkonu tedy musí být obsaženo (musí vyplývat) v usnesení 

příslušného oprávněného orgánu obce.“ Není-li tedy předchozího usnesení příslušného orgánu 

obce, právní úkon (např. kupní smlouva) je tedy stižen neplatností, když tato neplatnost je 

absolutní a případný soud k ní ve sporu přihlíží i bez formálně učiněného návrhu. 
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Vedle výše uvedených povinností je pak obec rovněž „povinna chránit svůj majetek před 

neoprávněnými zásahy (např. neoprávněné užívání pozemků, bytů či nebytových prostor) a včas 

a řádně uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení“. I 

zde se jedná o poměrně dramatickou zákonnou klausuli, jejíž porušení je pochopitelně 

kvalifikováno jako porušení právní povinnosti, tedy i povinnosti pečovat o majetek v souladu 

s principem péče řádného hospodáře, neboť řádný hospodář by pochopitelně neměl disponovat 

s majetkem v rozporu se zákonnou normou.  

Rovněž touto problematikou se Ústavní soud v minulosti již opakovaně zabýval, když 

především judikoval, že obec (ale obdobně i kraj) „jako veřejnoprávní korporace má svůj 

fundament v právu veřejném. Veřejné právo stanovuje vnitřní strukturu této korporace, 

působnost jejích orgánů a v neposlední řadě i tvorbu právně relevantní vůle. Tvorbu a projevy 

vůle obce tak nelze mechanicky posuzovat stejně, jako by šlo například o obchodní korporaci. 

Při hodnocení úkonů obce v rámci soukromoprávních vztahů totiž vyvstává do popředí 

charakter obce jakožto územního společenství občanů majících právo na samosprávu (čl. 100 

odst. 1 Ústavy), tj. samostatná správa "svých záležitostí", a jsoucí veřejnoprávní korporací 

mající vlastní majetek a hospodařící podle vlastního rozpočtu (čl. 101 odst. 3 Ústavy). Je tak 

např. vyloučeno, aby obec hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých 

volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření 

podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce, 

a nikoliv ve prospěch jiných subjektů (nález sp. zn. IV. ÚS 1167/11 ze dne 20. 6. 2012, N 123/65 

SbNU 597).“ 

Povinnost včas uplatňovat náhradu škody po určeném a zodpovědném škůdci se uplatňuje 

pochopitelně nikoliv toliko na fyzické či právnické osoby stojící mimo organizační rámec obce, 

ale i vůči zaměstnancům obce, kteří při své činnosti způsobí obci škodu. 

Zde je nutno zdůraznit, že obec nedisponuje volnou úvahou, zda bude či nebude škodu po 

škůdci uplatňovat, ale na základě kogentního imperativu obsaženého v § 38 odst. 6 zákona o 

obcích je povinna v případě zjištění vzniku škody a osoby, která je za vznik škody odpovědna 

(škůdce) vždy aktivně majetkovou újmu požadovat, jistěže pochopitelně toliko v rámci 

zákonných limitů, s tím, že pokud není škoda uhrazena dobrovolně, pak je obec povinna rovněž 

podat žalobu o plnění věcně a místně příslušnému soudu. Municipalita má tedy na rozdíl od 

soukromého sektoru povinnost škodu aktivně vymáhat. 
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Jak uvádí např. komentovaný zákon o obcích „V praxi obce často namítají zdlouhavost a 

nákladnost takovýchto soudních sporů. Obce však mohou stejně, jako kterýkoliv jiný subjekt 

požádat o osvobození od soudního poplatku. Obce také mohou stejně jako kterýkoliv jiný subjekt 

požádat o osvobození od soudního poplatku“ 4 

Vedle toho, povinnost požadovat úhradu vzniklé škody jistěže samo o sobě neznamená, že 

by snad nemohlo dojít i upuštění od vymáhání, ovšem vždy toliko po projednání a schválení 

této skutečnosti příslušným orgánem obce (radou či zastupitelstvem), a to poté, co příslušný 

orgán shledá, že jsou dány důvody pro odpuštění. 

Na tomto místě je rovněž vhodné připomenout problematiku určení výše vzniklé škody. 

Podle § 2969 odst. 1 NOZ, platí: „Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v 

době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně 

vynaložit.“ 

Za cenu obvyklou pak podle judikatury rozumíme cenu, za kterou lze v daném místě a čase 

pořídit jinou obdobnou věc totožné kvality. Tuto problematiku podrobně rozebírá např. 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3648/2011, ze dne 17. 7. 2012, který dochází 

k závěrům, že: „východiskem určení výše škody je cena, jakou měla věc v době, kdy došlo k 

jejímu poškození, přičemž cenou v době poškození se rozumí cena v době, kdy škoda vznikla. 

Při úplném zničení použité věci se vychází z ceny, za niž lze obstarat náhradní věc stejné kvality 

s přihlédnutím k jejímu opotřebení. Výše škody nemusí být prokázána jen vyúčtováním její 

opravy. Lze vycházet z ceny věci, jakou měla v době poškození, a z rozsahu, v jakém byla 

poškozena zásahem škůdce. Poškozenému má být umožněno opatřit si stejné množství věcí téhož 

druhu a téže jakosti (případně obdobnou věc); proto výslednou cenou je tzv. cena obvyklá. Tu 

představuje cena, za kterou lze v daném místě a čase pořídit náhradní věc (někdy se označuje 

jako cena obecná). Je to cena tržní, ovlivněná poptávkou a nabídkou na trhu. Ust. § 443 obč. 

zák. platí jak při poškození, tak při úplném zničení, ztrátě či odcizení věci. Pokud jde o nové 

věci, na nichž došlo ke škodě, poskytuje se náhrada v plné výši jejich ceny. Při škodě na věcech 

starších, použitých a částečně opotřebovaných je třeba zjišťovat obecnou cenu, kterou tyto věci 

měly v době poškození.“ 

                                                 

4 Vedral, Váňa, Břeň, Přenička, Zákon o obcích (obecní zřízení) komentář, 1. Vydání, Praha: C. H. Beck 

2008, str. 230 
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Další zásadní povinnost pak stíhá obce např. prostřednictvím ustanovení § 38 odst. 7 

zákona o obcích, který přímo ukládá obcím povinnosti při správě svých pohledávek, tedy 

nároků na peněžitá plnění.  Obec je podle tohoto zákonného ustanovení povinna trvale sledovat, 

zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku 

z nich vyplývajících práv. Rovněž porušení těchto povinností je možno kvalifikovat jako 

jednání v rozporu s principem péče řádného hospodáře. Občanskoprávní i trestněprávní 

důsledky porušení této kogentní normy pak budou podrobněji rozebrány v následujících 

ustanoveních práce. 

Ustanovení § 39 a násl. zákona o obcích, který stanoví obligatorní postup obce, pokud má 

zájem svůj majetek prodat, směnit, darovat, popř. pronajmout popř. vypůjčit nemovité věci. 

Konkrétně pak podle § 39 zákona o obcích platí, že záměr obce prodat, směnit nebo darovat 

nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu 

nejméně patnácti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 

obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 

Do této oblasti se navíc velmi zásadní měrou promítlo přijetí nového soukromoprávního 

kodexu, tedy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který poměrně podstatným 

způsobem změnil – mimo jiné - obsah pojmu nemovitost. Nyní totiž ustanovení § 498 nového 

občanského zákoníku vymezuje nemovitou věc jako „pozemky a podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci 

prohlásí zákon, když stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-

li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá “. 

Nutno zdůraznit, že rovněž porušení povinnosti zveřejnit výše vymezený záměr na 

úřední desku je stižen absolutní neplatností, když nemovitost se navíc v záměru označí údaji 

podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.  Judikatura pak dovodila, tato 

povinnost dopadá i na případy smluv o budoucích převodních smlouvách, kdy také reálně 

oddělovaná část pozemku musí být v tomto záměru určitě a srozumitelně označen. V praxi tuto 

určitost spolehlivě zabezpečuje toliko pořízení geometrického plánu. Povinnost zveřejnění 

záměru se však nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o 

výpůjčku majetku obce na dobu kratší než třicet dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku 

právnické osobě zřízené obcí. 

Nelze ani opomenout ani další limitující ustanovení zákona o obcích, konkrétně pak 

ustanovení, § 39 odst. 2, které stanoví „princip ceny obvyklé “, a to tak, že „při úplatném 
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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, jde-li o 

cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání 

neplatné.“ 

Problematikou určení tzv. ceny obvyklé se zaobírá rovněž usnesení Nejvyššího soudu 

sp. zn. 8 Tdo 1023/2012, ze dne 17. 10. 2012, kde je např. konstatováno: „za cenu v místě 

obvyklou je třeba považovat cenu v obci, stanovenou pro maloobchodní prodej. Za situace, 

jestliže je prodej věci jako zdanitelné plnění ze zákona zatížen daní z přidané hodnoty a věc se 

obvykle prodává se zohledněním této daně, výše škody odpovídá ceně, za kterou obvykle věc 

kupuje konečný spotřebitel, tedy ceně včetně daně z přidané hodnoty (srov. rozhodnutí č. 

25/2004 Sb. rozh. trest.). Součástí ceny mohou být náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, 

zisk, příslušná daň a clo (srov. § 2 odst. 1 zák. č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů), proto může být součástí ceny například tzv. horská přirážka.“ 

Blíže se problematikou ceny obvyklé zaobírá rovněž Stanovisko Ministerstva vnitra č. 

35/2005, ze kterého plyne, že „stanovení nižší než obvykle ceny nemůže byt založeno na 

„libovůli“ příslušného organu obce, ale musí byt vždy objektivně odůvodnitelné, tzn. odchylku 

od obvykle ceny musí byt vždy možné „ospravedlnit“ relevantními a objektivními důvody. 

Existenci i relevanci těchto důvodů pak příslušný organ obce ve svém rozhodnutí o ceně 

zohledni (pro stanovení nižší ceny ve svém rozhodnutí akceptuje). Tyto relevantní důvody budou 

obecně dany buď tehdy, jestliže prodej majetku za cenu obvyklou v konkrétním případě není 

možný, nebo tehdy, jestliže s ohledem na povinnost obce pečovat o všestranný rozvoj a o 

potřeby svých občanů a s ohledem na její povinnost pečovat o rozvoj a zachování obecního 

majetku nebude obec převodem za nižší cenu poškozena, resp. jestliže prodej za nižší než 

obvyklou cenu přinese obci jine výhody.“ 

Důvody pro ujednání nižší, než obvyklé ceny může byt rovněž nemožnost prodeje za 

vyšší cenu z důvodu nedostatku koupěschopných zájemců, zejm. v situaci, kdy obec 

předmětnou nemovitost nepotřebuje a její správa a údržba se začíná prodražovat. Ovšem nutno 

mít na paměti, že např. zanedbaný stav nemovitosti nelze ještě mít za dostatečný důvod pro 

sjednání nižší ceny, neboť tento faktor je již vždy obsažen v samotném znaleckém posudku. 

(Vedral, Váňa, Břeň, Pšenička, 2008) 

O tom, zda jsou důvody pro sjednání nižší, než obvykle ceny, rozhodne konkrétní organ 

obce v rámci projednávání příslušného majetkoprávního úkonu (např. kupní smlouvy). Je 
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vhodné, aby konkrétní důvody pro sjednání nižší ceny byly uvedeny buď přímo v usnesení, 

kterým se daný úkon schvaluje, nebo alespoň v zápise z jednání. 

3.3.4. Kraje    

Ve vztahu ke krajům platí rozhodnou měrou totéž, o čem je pojednáno výše v případě 

obcí, z tohoto důvodu bude tato pasáž pojata stručněji. Co do systému ústavního začlenění a 

také obsahu a vymezení práv a povinností je totiž zákonu o obcích velmi obdobný zákon č.  

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o 

krajích). 

Obdobně jako u obcí je kraj zpravidla spravován kolektivními orgány (radou či 

zastupitelstvem), které se usnášejí většinou hlasů, kdy teprve po projednání a schválení 

v příslušném orgánu je hejtman kraje (obdobně jako starosta či primátor) oprávněn jménem 

kraje příslušnou majetkovou dispozici realizovat.  Konkrétně zákon o krajích pak stanovuje v 

§ 1 odst. 3, že: 

a) kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje; dalšími orgány kraje jsou 

b) rada kraje, 

c) hejtman kraje a 

d) krajský úřad, kdy orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje zřízený podle zákona. 

Kraj je stejně jako obec rovněž veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a 

vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle 

vlastního rozpočtu a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývající. 

Podle § 36 zákona o krajích pak nejdůležitější majetkové dispozice jsou svěřeny do 

rozhodovací pravomoci krajského zastupitelstva, kdy zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování 

např. o těchto právních jednáních kraje, a to: 

a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a 

pozemních komunikací, 

b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 

000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, 

c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v 

jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a 
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uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace 

z prostředků státního rozpočtu, 

d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití, s výjimkou 

poskytování dotací v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního 

předpisu je-li dotace poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem, 

e) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč, 

f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč, 

g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 

h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč, 

i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského 

závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti, 

j) zastavení nemovitostí, 

k) vydání komunálních dluhopisů, 

l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob, 

m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob, 

n) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve 

vlastnictví kraje, 

o) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví kraje nebo práva stavby ve veřejné 

dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby krajem v dražbě, ve 

veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto 

pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi.  

Podle ustanovení § 37 zákona o krajích pak má zastupitelstvo právo vyhradit si další 

pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle § 59 odst. 1.  

Již z naznačeného vymezení je pak zřejmé, že obce si při nakládání se svým majetkem 

musejí počínat velmi obezřetně, když porušení zákonem vymezeného postupu je obvykle 

možno kvalifikovat i jako porušení principu nakládání s majetkem s péčí řádného hospodáře, 

se kterým je svázána rovněž příslušná soukromoprávní či veřejnoprávní sankce. 

3.3 Principy dobré správy 

Na rozdíl od soukromého sektoru, kde si dobrou (a efektivní) správu konkretizuje 

podnikový management na základě rámcového zadání majitele podniku, v podmínkách 

veřejného sektoru České republiky není tento pojem přímo explicitně vymezen, neboť zadání a 

tedy i výstupy různých veřejnoprávních korporací a subjektů jsou různé, přesto se s tímto 
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pojmem např. setkáváme v zákoně č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, kde je v § 1 odst. 

1 obsažena základní působnost veřejného ochránce práv. 

Podle § 1 odst. 1 „veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") působí k ochraně osob 

před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, 

neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich 

nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. “. Podle § 1 odst. 2 pak „ 

působnost ochránce podle odstavce 1 se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s 

působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku, pokud 

působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních 

samosprávných celků při výkonu státní správy, a není-li dále stanoveno jinak na Policii České 

republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž, Vězeňskou službu České republiky, dále na 

zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, 

ochranné léčení, zabezpečovací detence, jakož i na veřejné zdravotní pojišťovny (dále jen 

"úřad").“ 

Veřejný ochránce práv je tedy podle zákonného zadání povinen chránit osoby nejen před 

porušováním práva správními orgány, ale také  před takovým konáním, které se příčí principům 

dobré správy.  Prakticky stále tak stojí „tváří v tvář“ podnětům a stížnostem občanů na chod 

veřejné správy. Jak sám veřejný ochránce uvádí na svých oficiálních webových stránkách, 

vychází ze zažité dobré praxe, „především z vlastních zkušeností za dobu existence institutu 

veřejného ochránce práv a dále z již existujícího Evropského kodexu dobré správní praxe 

Evropské unie, z připravovaného doporučení Rady Evropy o dobré správě a z dalších 

mezinárodních dokumentů.“ 5  V zemích Evropské unie bývá častěji pojem vykládán 

v obsahovém smyslu anglického „good governance“. Tedy dobrá správa, dobré vládnutí. V této 

souvislosti lze definovat deset principů, který by veřejný sektor měl přiměřeně aplikovat i ve 

vztahu nakládání s majetkem. Jedná se o tyto praktické principy správy  

1. Soulad s právem. Jedná se o požadavek postupovat v souladu s právním 

řádem České republiky. V praxi municipalit je např. požadavek legality vtělen přímo do 

formulace slibu člena zastupitelstva obce či kraje, kde zastupitel slibuje jednat v souladu 

s Ústavou a zákony České republiky. Ve vztahu k úředníkům územně samosprávných 

celků je pak povinnost legality vtělena např. do § 16 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 

                                                 

5 www.ochrance.cz  

http://www.ochrance.cz/
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312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Nestrannost. Rovněž požadavek na nestrannost zásadní měrou může 

souviset s majetkovými dispozicemi. Veřejný sektor by měl postupovat neprotekčně a 

nediskriminačně, kdy rovný přístup je zásadní např. v oblasti zadávání veřejných 

zakázek, kdy veřejná správa by měla zachovávat neutralitu a nezavdávat žádnou příčinu 

k pochybnostem o své nepodjatosti. 

3. Včasnost. Jedná se o kategorický požadavek na efektivitu a flexibilitu 

veřejné správy (pochopitelně v zákonném rámci). 

4. Předvídatelnost. V tomto principu se odráží požadavek postupovat 

v obdobných případech obdobně s tím, že pokud se orgán státní správy či samosprávy 

od své dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlí, výslovně a srozumitelně 

důvodnost odchylky odůvodní. Jak již naznačeno výše, územní samospráva by měla 

vycházet z ustálení praxe, tedy např. při prodeji obdobných stavebních pozemků 

prodávat za obdobné ceny (stejné pravidlo by mělo být respektováno při výkupu 

obdobných pozemků, jedině tak se lze vyvarovat pochybnostem a ztrátě 

důvěryhodnosti). 

5. Přesvědčivost. Úřední dokumenty určené osobám jsou psány 

jednoduchým a jasným jazykem, aby jim osoby snadno porozuměly. 

6. Přiměřenost. Veřejný sektor by i v majetkové oblasti měl zasahovat 

do práv a oprávněných zájmů osob jen tam, kde je to nutné k dosažení účelu řízení 

a pouze v nezbytné míře, tedy např. municipality by neměly např. nad nezbytný rámec 

„zabřemeňovat“ jiné majitele, byť je zřejmé, že v jistých oblastech mají „zvláštní 

posláním“ 6 , které vychází z jejich jedinečné funkce plnit rovněž veřejný zájem. 

7. Efektivnost. Pod tímto principem je vtělena snaha o komplexní (nikoli 

dílčí) řešení věci. 

8. Odpovědnost. Veřejný sektor se nevyhýbá posouzení otázky nebo přijetí 

i nepopulárního rozhodnutí ve věci, která spadá do jeho působnosti, je tím vyjádřena i 

snaha o odpovědnost volených představitelů municipalit za jimi učiněná rozhodnutí, 

která se později ukázala nesprávnými a pokud se již stane chyba či nesprávnost, pak 

zřetelně chybu doznat a hledat poctivou cestu k nápravě nesprávnosti. 

                                                 

6 Havlan, P.: Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 192. 
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9. Otevřenost (transparentnost). Na úrovni municipalit se jedná o jeden 

ze základních principů, kterým se obec či kraj řídí, princip transparentnosti a veřejné 

kontroly je základní pojivo, které vede ke zvýšení pocitu důvěry a sounáležitostí i při 

hospodaření s majetkem, což je zvláště citlivá oblast.  Konkrétně se pak zákon o obcích 

(ale obdobně i zákon o krajích) provádí a konkretizuje ústavně zakotvené právo na 

informace, a to zejména pro občany dané obce (§ 16 odst. 1 zákona o obcích) a dále 

také pro majitele nemovitostí v katastrálním území dané obce (§ 16 odst. 3 zákona o 

obcích) v ustanovení § 16 odst. 2 písm. e), kde stanoví, že „občan obce, který dosáhl 

věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý 

kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady 

obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy“. 

10. Vstřícnost. Zde je vyjádřena snaha o nalezení korektního nekonfliktního 

řešení. I při nakládání s majetkem by nemělo docházet ke zneužití často dominantního 

a „vrchnostenského“ postavení veřejného sektoru. 

Je zřejmé, že většina principů dobré správy formulovaných veřejným ochráncem práv 

je, alespoň v té nejobecnější rovině, aplikovatelná i na podmínky výkonu vlastnických práv a 

práva hospodaření s majetkem celků územní samosprávy. 
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4. Nejčastější pochybení při správě cizího majetku 

4.1. Odpovědnost v oblasti trestního práva   

V současnosti možno konstatovat, že se na veřejnost a do zejména do mediální sféry 

prakticky nepřetržitě dostává problematika trestní odpovědnosti osob, které jsou činné ve 

volených orgánech územních samosprávných celků, ať už se jedná o obce či kraje. Postačí 

nahlédnout do tištěných i elektronických sdělovacích prostředků, postačí zhlédnout 

zpravodajské relace jak veřejnoprávní televize, tak i soukromých médií, abychom zjistili, že 

téma trestní odpovědnosti volených zastupitelů, radních a zejména starostů je tématem 

vděčným a frekventovaným. Společenská diskuze trestnosti veřejných funkcionářů zesílila, dle 

názoru zpracovatele, zejména v souvislosti s již zmiňovanými ekonomickými problémy, lze 

rovněž konstatovat, že sílící diskuse zřejmě má i určitou souvislost rovněž s obecným 

zhrubnutím společenské diskuse, kdy orgány činné v trestním jsou občas i účelově vtahovány 

do politických půtek jednotlivých politických subjektů. 

Pro účely této práce možno konstatovat, že podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „trestní zákoník“) se můžeme v oblasti jak 

soukromoprávní tak veřejnoprávní setkávat ponejvíce s níže vymezeným naplněním 

skutkových podstat trestných činů. Byť mají příslušné tr. činy své specifické názvy, v obecné 

rovině spáchání každého z nich obnáší v sobě prvek poručení povinnosti pečovat o majetek 

v souladu s principem „péče řádného hospodáře“, proto se u některých z nich zastavme.  

Jedná se o naplnění skutkových podstat nejčastěji v těchto oblastech: 

a) Protiprávní hospodaření a nakládání s majetkem obchodních společností, družstev či 

veřejnoprávních subjektů 

b) Porušení povinnosti péče řádného hospodáře, resp. odborné péče 

c) Porušení zákazu konkurence a nekalosoutěžní jednání 

d) Neoprávněné podnikání 

e) Nevedení účetnictví, jeho zkreslování atd. 

f) Ostatní případy (zkrácení daní, podvody, zpronevěry atd.) 

4.1.1 Hospodaření a nakládání s majetkem obchodních společností, družstev či 

veřejnoprávních subjektů 

Osoby jednající za obchodní společnost, družstvo nebo veřejnoprávní subjekt mají dvojí 

vztah k majetku těchto korporací, a to (a) jednak s ním hospodaří jako s vlastním, takže se 
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mohou dopustit trestného činu podmíněného dispozicí s vlastním majetkem pachatele, např. 

poškození věřitele nebo zvýhodnění věřitele (§ 222 a § 223 TZ) a jednak (b) je to pro ně majetek 

cizí, takže se mohou dopustit např. trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku 

(§ 220 a § 221 TZ). 

4.1.2 Opatrování a správa cizího majetku  

Zde jde pojmy použité v ustanoveních § 220 a § 221 trestního zákoníku (resp. dříve v 

§ 255 a § 255a TZ 1961) povinnost může být označena i jinak, kdy jak již blíže vymezeno výše 

v mimotrestních předpisech (na úseku jak soukromoprávních, tak veřejnoprávních) se vyskytují 

i jiné pojmy, např. právě péče řádného hospodáře, obhospodařování majetku, nakládání s 

majetkem, investování majetku, ochrana majetku, právo činit majetkové dispozice apod. 

Důležité je uvědomit si, že povinnost může být stanovena přímo zákonem nebo na základě 

zákona určitou smlouvou. Zde je možno odkázat např. na rozhodnutí velkého senátu trestního 

kolegia NS č. 41/2010 Sb. trestních rozhodnutí, kdy v návaznost na judikát R 18/2006-II. 

ohledně akciové společnosti trestný čin podle § 220 TZ může být spáchán porušením péče 

řádného hospodáře, kterou je povinen dodržovat jednatel společnosti s ručením omezeným. 

Možno konstatovat, že dokonce i společník s. r. o., i když je jediným společníkem, není 

vlastníkem majetku této s. r. o., který je pro něj cizím majetkem a proto na něm může způsobit 

škodu, za kterou nese trestní odpovědnost. 

4.1.3 Porušení povinnosti při správě cizího majetku 

Jedná se o zákonem uloženou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek ve 

smyslu § 220 trestního zákoníku (dříve podle § 255 TZ z roku 1961) v době platnosti 

obchodního zákoníku vyplývala např. pro představenstvo akciové společnosti z ustanovení 

§ 192 odst. 1 a § 194 odst. 5 ObchZ (obchodní vedení a. s. a péče řádného hospodáře), kdy tato 

povinnost (jak uvedeno výše) platí i pro statutární orgány podle zákona o obchodních 

korporacích. Lze konstatovat, že člen představenstva a. s. nemusí mít všechny odborné znalosti, 

postačí takové, které mu umožní poznat hrozící škodu a zabránit jejímu vzniku podobně u 

jednatele s. r. o. a člena představenstva družstva  

Zákonem uložená povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek může být založena i 

zákoníkem práce pro zaměstnance, resp. vedoucí zaměstnance [§ 301 písm. d), § 302 písm. g) 

zákoníku práce]. Tuto obecnou povinnost je třeba posuzovat podle konkrétního postavení 

zaměstnance, kdy pachatel musí mít povinnost a oprávnění pečovat o majetek zaměstnavatele 

a nakládat se svěřenými majetkovými hodnotami.  Připomeňme, že podle usnesení Nejvyššího 
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soudu sp. zn. 5 Tdo 1510/2006 povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek ve smyslu § 

221 TZ (resp. dříve podle § 25a TZ z roku 1961) může pro zaměstnance vyplývat ze zákoníku 

práce nebo z pracovní smlouvy, dokonce povinnost může být konkretizovaná i ústním pokynem 

osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele 

4.1.4. Porušení zákazu konkurence 

Zde jde o trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 

odst. 2 trestního zákoníku (resp. dříve § 128 odst. 2 TZ z roku 1961), přičemž tato skutková 

podstata není blanketní ani odkazovací, nevyžaduje porušení zákazu konkurence uvedeného v 

obchodním zákoníku (či nyní v jiném zákoně). Výklad toho, kdy jde o stejný nebo podobný 

předmět činnosti dvou nebo více subjektů, u nichž pachatel působí v určitém postavení je 

obsažen např. v rozhodnutí č. 39/2006 Sbírky trestních rozhodnutí. V daném případě šlo o 

personální totožnost jednatele (ekonomicky slabé) s. r. o. a člena představenstva (ekonomicky 

silné) a. s., kdy pachatel zatížil a. s. závazkem směnečného rukojmího, který musela a. s. uhradit 

za s. r. o. i se značným navýšením. Toto jednání bylo kvalifikováno, jako zcela nedůvodné a 

neoprávněné přenesení podnikatelského rizika s. r. o., včetně reálně hrozící ztráty, na a. s.  

4.1.5 Nekalá soutěž  

V případě nekale soutěže možno odkázat např. na rozhodnutí č. 9/2007-I. Sbírky 

trestních rozhodnutí, kdy šlo o posouzení trestnosti činu podle § 149 trestního zákoníku z roku 

1961 a nekalosoutěžního jednání podle generální klauzule v § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, 

kdy se ještě nevyžadoval užší konkurenční vztah mezi soutěžiteli. Nyní již jsou podmínky 

trestní odpovědnosti poněkud jiné v § 248 odst. 1 trestního zákoníku, kde jsou vyjmenované 

jen zvláštní případy nekalé soutěže podle § 45 až § 52 tehdy platného obchodního zákoníku. 

V konkrétně posuzovaném případě šlo o zlehčování ve smyslu § 50 odst. 1 obchodního 

zákoníku spočívající v rozšiřování nepravdivé informace o dodavateli určitého zboží, že hrozí 

prohlášení konkurzu na jeho majetek se snahou pachatele levněji odkoupit pohledávky od 

věřitelů dotčeného podnikatele 

4.1.6. Neoprávněné podnikání 

Spáchání trestného činu neoprávněného podnikání podle § 251 trestního zákoníku (dříve 

podle § 118 TZ z roku 1961) prováděním činností, na něž se nevztahoval živnostenský list, tj. 

překročením tohoto oprávnění lze spáchat dokonce i tehdy, když podnikatel prováděl určité 

práce za použití subdodavatelů, kteří rovněž neměli potřebné oprávnění (ovšem je vyžadován 
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„větší rozsah“ podnikání, aby došlo k adekvátně vysoké společenské škodlivosti, již však není 

vyžadováno způsobení škody nebo získání prospěchu. 

4.1.7. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

Tato skutková podstata může být naplněna např. tehdy, dojde-li k úmyslnému nesplnění 

povinnosti podnikatele obnovit ztracené, zničené, poškozené atd. účetnictví, nebo k tomuto 

trestnému činu podle § 254 odst. 2 trestního zákoníku (dříve podle § 125 odst. 2 TZ z roku 

1961) dojde také tím, že nedojde k podání návrhu na zápis zákonem stanoveného údaje do 

obchodního rejstříku, např. změny sídla obchodní společností (viz např. rozhodnutí č. 50/2006 

Sbírky trestních rozhodnutí). 

4.1.8 Zkrácení daně a jiné podobné povinné platby 

Trestného činu se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální 

zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné 

na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na 

některé z těchto povinných plateb. Je zde tedy rozdíl mezi zkrácením daně a vylákáním výhody 

na dani (DPH) ve smyslu § 240 odst. 1 trestního zákoníku (dříve § 148 odst. 1 a 2 TZ z roku 

1961). Existuje zde také možnost spáchat trestný čin neoprávněným uplatněním požadavku na 

vrácení nadměrného odpočtu DPH (rozhodnutí č. 22/2005-I. Sbírky trestních rozhodnutí). 

4.1.9 Podvod 

Podvodu podle § 209 odst. 1 se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede 

někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou. Skutková podstata podvodu může být naplněna např. i v 

souvislosti s vyplněním a prodejem tzv. blankosměnky, kterou byl zajištěn závazek (usnesení 

NS sp. zn. 6 Tdo 1576/2010). Samotné využití vyplňovacího práva k takové směnce není 

trestným činem padělání a pozměnění cenného papíru nebo platebního prostředku (§ 233 odst. 

2 alinea 1 za použití § 238 TZ, § 234 odst. 3 alinea 1 TZ), ani když bylo učiněno v rozporu s 

obsahem či podmínkami takového práva. Byla-li ovšem blankosměnka vyplněna a posléze 

prodána za situace, že závazek, který zajišťovala, už byl splněn, může jít ze strany majitele 

takové směnky o podvod nebo o jeho pokus spáchaný na úkor dlužníka 

4.1.10 Analýza Nejvyššího státního zastupitelství 

Pro účely této práce se na tomto místě se rovněž konstatuje, že v návaznosti na toto 

aktuální téma vypracovalo Nejvyšší státní zastupitelství rovněž analýzu s názvem „Trestní 
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odpovědnost osob činných ve volených orgánech územních samosprávných celků, kdy“ tento 

ucelený materiál má za cíl shrnout a označit limity trestní odpovědnosti osob činných ve 

volených orgánech územních samosprávných celků, jak vyplývá ze skutečné trestněprávní 

praxe a též i posouzení či spíše kvalifikovaný odhad míry a druhu takové trestné činnosti. Co 

do personálního složení pachatelů pak z rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývají následující 

charakteristiky: 

Trestná činnost podle funkce obviněné osoby v období od r. 2008-2014: 

- Starostové celkem  18 tr. činů 

- Místostarostové celkem  3 tr. činy 

- Zastupitelé celkem  24 tr. činy 

Trestná činnost podle druhu  

1) Zpronevěra        5 

2) Korupce         5 

3) Nakládání s majetkem       11 

Z toho nakládání s majetkem bez souhlasu zastupitelstva nebo rady 9 

4) Jiné          2 

 

 

4.2. Odpovědnost v oblasti správního práva 

V této pasáži si připomeňme a definujme, jaké jsou následky chování, které porušují 

pravidla, jimž je povinný subjekt vázán a jakými normami je porušení kontrolováno, popř. 

sankcionováno.  Porušení povinností definují zejména tyto správní dokumenty:  

1. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen „kontrolní řád“) 

2. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o obcích“) 

3. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o krajích“) 

4. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) 
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5. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) 

6. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“. 

Výše vymezený výčet není taxativní. 

4.2.1. Zákon o kontrole 

Kontrolní řád předpokládá, že kontrolu vykonávají tzv. kontrolní orgány (srov. 

formulaci § 1 kontrolního řádu), za něž v podmínkách územní samosprávy označuje „orgány 

územního samosprávného celku“. Je proto nutné určit, který orgán obce je ve vztahu. 

ke kontrole činnosti obecní příspěvkové organizace v pozici „kontrolního orgán u“. 

Podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích vykonává zakladatelské a zřizovatelské 

funkce vůči právnickým osobám zřízeným nebo založeným obcí rada obce. Rada obce proto 

bude mít ve vztahu k obecní příspěvkové organizaci, resp. ve vztahu ke kontrole jakékoli její 

činnosti, která se týká vazby na zřizovatele, postavení kontrolního orgánu ve smyslu § 1 

kontrolního řádu. Proto, má-li být provedena obecná kontrola činnosti příspěvkové organizace, 

je třeba, aby rada obce jako kontrolní orgán nejdříve o provedení této kontroly rozhodla. Přitom 

může rozhodnout o provedení konkrétní kontroly, nebo může nastavit podrobnější systém pro 

určování konkrétních kontrol (např. plán kontrol). 

Kontrola porušování povinností podle zákona o obcích. 

Správní kontrolu porušení povinností na úseku hospodaření s majetkem (tj. rovněž 

financemi) upravuje vůči orgánům obce zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) také prostřednictvím zvláštních orgánů 

zastupitelstva, a to výboru zastupitelstva zřízených obligatorně podle zákona o obcích.  

Ačkoliv je kontrola příspěvkových organizací svou povahou primárně záležitostí 

vyhrazené pravomoci rady obce (viz výše), nelze upřít právo kontroly „svých“ příspěvkových 

organizací i zastupitelstvu obce, jakožto nejvyššímu orgánu obce. 

Dle ustanovení § 119 odst. 2 zákona o obcích je finanční výbor oprávněn provádět 

obecnou kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plnit další 

úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. V souvislosti s tímto lze připustit, že finanční výbor 
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z rozhodnutí zastupitelstva obce bude provádět kontrolu příspěvkových organizací zřízených 

obcí, která bude procesně podléhat pravidlům podle § 119 odst. 4 a 5 zákona o obcích. 

Dle ustanovení § 119 odst. 3 zákona o obcích je kontrolní výbor oprávněn provádět 

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními 

výbory či obecním úřadem v samostatné působnosti a plnit další kontrolní úkoly, kterými jej 

pověřilo zastupitelstvo obce. 

V souvislosti s tímto lze připustit (stejně jako u finančního výboru), že kontrolní výbor 

z rozhodnutí zastupitelstva obce bude provádět kontrolu činnosti příspěvkových organizací 

zřízených obcí, která bude taktéž procesně podléhat pravidlům podle § 119 odst. 4 a 5 zákona 

o obcích. 

Zastupitelstvo obce může své právo kontrolovat příspěvkové organizace obce uplatnit 

následovně: 

a) uloží úkol provedení „formalizované“ kontroly příspěvkové organizace radě obce (plně 

se uplatní kontrolní řád). Ta následně postupuje v souladu s ustanoveními kontrolního 

řádu. Hypoteticky tedy může rada obce pověřit provedením kontroly i osoby, které jsou 

členy kontrolního či finančního výboru (ani tím se však z takové kontroly nestává 

kontrola prováděná kontrolním či finančním výborem; srov. výše). 

b) uloží úkol provedení kontroly příspěvkové organizace finančnímu či kontrolnímu 

výboru (jedná se de facto o kontrolu „nad rámec“ klasických kontrolních postupů 

stanovených kontrolním řádem, tj. o kontrolu, která nespadá pod ustanovení § 1 

kontrolního řádu) – kontrola bude provedena výhradně v režimu zákona o obcích a svojí 

povahou se spíše bude jednat o specifický monitoring (např. analyzováním dokumentů 

týkajících se příspěvkové organizace apod.). 

Kontrola porušování povinností podle zákona o krajích. 

Správní kontrolu porušení povinností na úseku hospodaření s majetkem (tj. rovněž 

financemi) upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o krajích“) obdobně jako u obcí také prostřednictvím zvláštních 

orgánů zastupitelstva, a to výboru zastupitelstva zřízených obligatorně podle zákona o krajích.  

Určitou odchylku lze nalézt i v souvislosti s kontrolou hospodaření krajských 

příspěvkových organizací. Zákon o krajích staví finanční výbor do specifické pozice, protože 

podle § 78 odst. 4 písm. b) zákona o krajích je finanční výbor výslovně oprávněn provádět 
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kontrolu hospodaření právnických osob založených nebo zřízených krajem, tedy i 

příspěvkových organizací.  

 Nicméně i v tomto případě platí, že se kontrolní řád neaplikuje, neboť pod 

ustanovení § 1 kontrolního řádu spadají toliko kontroly vykonávané radou kraje (resp. na 

základě pověření rady kraje). Rozdíl oproti kontrole příspěvkových organizací prováděných 

finančním výborem obce spočívá v tom, že finanční výbor zastupitelstva kraje nepotřebuje k 

provedení takové kontroly výslovné zmocnění ze strany zastupitelstva kraje. U kontrol 

prováděných kontrolním výborem je situace obdobná jako u kontrolního výboru zastupitelstva 

obce. 

4.3. Odpovědnost soukromoprávní  

Odpovědnost za majetkovou a nemajetkovou škodu a její následnou náhradu upravuje 

§ 2894 odst. 1 NOZ, který udává povinnost náhrady vzniklé škody na jmění jiné osobě, či 

v souvislosti s odpovědnosti soukromoprávní vůči společnosti, nebo třetím osobám společnosti. 

Dle § 2894 odst. 2 NOZ pak zákon udává, nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou 

újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech 

se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle 

ustanovení o povinnosti nahradit škodu. 

V případě stanovených zvlášť zákonem dle § 2895 NOZ je škůdce povinen nahradit 

vzniklou škodu bez ohledu na zavinění. Za škodu ručí tedy i v případě, kdy byla škoda zaviněna 

neúmyslně či z nedbalosti. 

Dle § 2896 NOZ se škůdce nezbavuje odpovědnosti a povinnosti uhradit škodu ani 

v případě, že by svou povinnost vyloučil nebo omezil. Učiní-li to však ještě před vznikem 

škody, může být takovéto oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím. 

Pracovněprávní odpovědnost 

Pracovněprávní odpovědnost upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Pravidlo péče řádného hospodáře se vztahuje nejen na statutární orgány společnosti a 

spol., ale taktéž na zaměstnance firmy ať už při svém konání směrem k vnějšímu prostředí 

společnosti, tak k společnosti samotné. Dle § 250 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnanec 

povinen nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli, kterou mu způsobil při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Odst. 2 pak právně vymezuje situaci, kdy je škoda 

způsobená také porušením povinností zaměstnavatelem. V takovém případě se povinnost 
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zaměstnance poměrně omezí. Dle odst. 3 je zaměstnavatel povinen prokázat zavinění 

zaměstnance. 

4.4. Judikatura 

1. K existenci obecných principů nakládání s veřejným majetkem (Nález Ústavního 

soudu ze dne 20. června 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11) 

Právní věta: 

Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů majících právo na 

samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 101 odst. 3 

Ústavy) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že 

by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, 

kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných 

subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, 

že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu 

samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou 

majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa 

obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí 

přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné 

samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly. 

Komentář: 

V posuzované věci šlo o to, že obec si v nabídkovém řízení účelově stanovila 

nepřiměřeně vysokou jistinu, která byla shledána Ústavním soudem jako nesouladná s dobrými 

mravy a principy slušnosti, soud poukázal na to, že stanovená kritéria bylo možno kvalifikovat 

jako diskriminační a jako taková slouží toliko jako záminka pro výběr již předem stanoveného 

zájemce (srov. také usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4108/2008 ze dne 3. 9. 2009). 

Okolnosti projednávané věci posuzované ve svém souhrnu již zřetelně nasvědčovaly tomu, že 

právě k tomuto účelu (dohodnutému výběru) sloužilo nové nabídkové řízení zahájené 

zveřejněním záměru dne 6. 6. 2003. 

Stanovení jistiny ve výši 5 000 000 Kč jakožto podmínky pro účast v nabídkovém řízení 

soud vyhodnotil jako čistě diskriminační kritérium vedoucí k účelovému zabránění účasti 

běžným uchazečům v tomto řízení a umožnění prodeje nemovitostí předem vybranému 

zájemci. 
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2. K trestní odpovědnosti členů zastupitelstva města Liberec hlasujícího pro 

nevýhodný prodej (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 5 Tdo 

827/2011) 

Právní věta: 

Jestliže obvinění jako členové zastupitelstva obce (města) rozhodli na zasedání tohoto 

vrcholného orgánu obce o schválení prodeje nemovitého majetku obce za podstatně nižší kupní 

cenu, než jaká byla v daném místě a čase dosažitelná (např. za částku ve výši asi 1 500 000 Kč, 

ačkoli dosažitelná cena byla asi 5 000 000 Kč), lze v tomto jednání spatřovat porušení 

povinnosti při opatrování nebo správě cizího majetku vyplývající zejména z § 39 odst. 2 a § 85 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Přitom 

význam rozhodování členů zastupitelstva obce o prodeji nemovitého majetku obce a jejich 

postavení odůvodňuje i úvahu o tom, že pokud shora uvedeným způsobem porušili povinnost 

řádně opatrovat nebo spravovat majetek obce, jde o porušení důležité povinnosti ve smyslu § 

255a odst. 1 tr. zák., resp. § 221 odst. 1 tr. zákoníku. 

Komentář: 

V posuzovaném případě došlo k tomu, že členové zastupitelstva města Liberce rozhodli 

na zasedání tohoto vrcholného orgánu obce o schválení prodeje nemovitého majetku obce za 

podstatně nižší kupní cenu, než jaká byla v daném místě a čase dosažitelná, zde se jednalo o 

částku ve výši asi 1 500 000 Kč, přičemž bylo možno dosáhnout nominálu cca 5 000 000 Kč. 

Následně bylo posuzováno, zda v tomto jednání lze spatřovat porušení povinnosti při  správě 

cizího majetku vyplývající zejména z § 39 odst. 2 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kdy soud nakonec konstatoval trestnost 

takového chování, neboť zásadní význam rozhodování členů zastupitelstva obce o prodeji 

nemovitého majetku obce a jejich postavení odůvodňuje  úvahu o tom, že šlo o porušení důležité 

povinnosti ve smyslu § 255a odst. 1 tr. zák., resp. § 221 odst. 1 tr. zákoníku, čímž byla naplněna 

skutková podstata trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. 

3. K odpovědnosti volených funkcionářů za majetkové úkony (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 11 Tdo 454/2011) 

Právní věta: 

Při výkonu funkce starosty se předpokládá znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě starosty městské části i znalost 
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statutu územně členěného statutárního města. Jestliže tedy starosta za obec či příslušnou 

městskou část podepisuje smluvní dokumenty, musí si být vědom i případného rozporu v 

obsahu smluv se statutem a obecně závaznými právními předpisy. 

Komentář: 

V dané věci bylo konstatováno, že starosta obce odpovídá i trestněprávně za škodu 

vzniklou právním úkonem, který jménem obce učinil, a nemůže se odvolávat na neznalost 

zákona o obcích a základních principů nakládání s obecním majetkem (s tím, že není právník). 

Konkrétně starostka uzavřela vědomě smlouvu o pronájmu nemovitostí města za nepřiměřeně 

nízkou cenu, jež byla v rozporu s jinou dříve uzavřenou smlouvou, a marně se dovolávala toho, 

že nedisponuje právnickým vzděláním i toho, že uzavření druhé smlouvy schválila rada obce, 

když věcným předkladatelem materiálu určeného radě byla starostka, ovšem členové rady 

nebyli přesně informováni a neschvalovali ani přesný text smlouvy, starostce nepomohlo ani 

to, že materiál i smlouvu „oparafovali“ úředníci, když ovšem jejich podpis negarantoval věcnou 

správnost, ale toliko jen splnění formálních náležitostí dokumentů. Zde se připomíná aktuálně 

i explicitní požadavek obsažený na členy volených orgánů obsažený v novém občanském 

zákoníku v ustanovení § 159 odst. 1, který stanoví, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, 

zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, 

přičemž konstituuje právní domněnku, že se má za to, že jedná nedbale ten, kdo není této péče 

řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a 

nevyvodí z toho pro sebe důsledky. I když lze konstatovat, že tento princip byl v trestněprávní 

rovině judikován již dříve, nyní je obsažen přímo v soukromoprávním kodexu, a je tedy podle 

názoru autora obecně aplikovatelný i pro jiné právní oblasti, a to jak v oblasti soukromoprávní, 

tak veřejnoprávní. Tento případ je zajímavý i z toho pohledu, jakkoli to bohužel není nic 

výjimečného, že z hlediska procesního  případ, jehož počátek je datován od roku 2008 doznal 

řadu procesních peripetiií, od původně zproštění obvinění, přes odsouzení v roce 2012, 

následné zproštění, až po definitivní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v roce 2014, které 

zproštění zrušil a potvrdil odsuzující rozsudek z roku 2012. 

4. K presumpci znalosti právních předpisů starostou (Rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1131/2011) 

Právní věta: 

„Starosta obce je úřední osobou ve smyslu § 127 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku. Z tohoto 

postavení lze prezumovat i jeho znalost takových právních předpisů, jakými jsou například 
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zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů“. 

Komentář: 

V posuzované věci šlo o to, že Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 7. 9. 2010, sp. 

zn. 1 T 7/2010, uznal obviněné A. K. a R. N. vinnými, tím že po předchozí vzájemné domluvě 

v úmyslu využít postavení obviněného A. K. jako starosty v probíhajícím územním řízení pro 

umístění nemovitého objektu nekladli překážky při realizaci tohoto projektu a v průběhu 

schůzek konaných v roce 2010 oba obvinění požadovali po jednateli stavební společnosti 

úplatek ve výši 4.000.000,- Kč, postupně snížený na částku 1.000.000,- .  

Nejvyšší soud však v konkrétním případě posoudil, že vždy je nutno hodnotit, zda 

starosta vystupuje z pozice „vrchnostenské“ (a realizuje svěřenou státní správu), či zda starosta 

obce vystupuje toliko jako „běžný“ zástupce subjektu (zde obce, jako účastníka řízení ve smyslu 

§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona), kdy v tomto případě nemá postavení úřední osoby a 

tedy nejedná vrchnostensky jako úřední osoba, a to proto, že v tomto procesním postavení není 

nadán rozhodovací pravomocí o právech a povinnostech jiných subjektů. 

5. K podpisu dohody o narovnání bez vědomí zastupitelstva (Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 19. 01. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010) 

Právní věta: 

Jestliže se laické osoby spolehnou na právní rady advokáta jako osoby práva znalé, aniž 

by zde byly nějaké konkrétní okolnosti, ze kterých by mohly usuzovat na nesprávnost takových 

rad, nelze u nich zpravidla dovodit úmyslné zavinění. Trest zákazu činnosti za trestný čin, který 

pachatel spáchal v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva územního samosprávného 

celku, nelze obecně formulovat tak, že se tomuto pachateli bez dalšího zakáže výkon funkce v 

orgánech územní samosprávy. Zmíněná formulace totiž může vést k závěru o zákazu výkonu 

funkce člena zastupitelstva územního samosprávního celku, který je jinak podle trestního 

zákona vyloučen. Trest zákazu činnosti proto musí být vymezen tak, aby se takový zákaz 

nevztahoval na výkon funkce člena zastupitelstva územního samosprávního celku. 

Komentář: 

Ve zde posuzované věci šlo o to, že starosta a místostarostka Obce Přítluky podepsali 

bez vědomí zastupitelstva smlouvu, která se týkala převodu nemovitostí (bytového domu), 
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přičemž samotnou dohodu o narovnání nebyla místostarostkou ani starostou předem předložena 

k projednání a schválení zastupitelstvu Obce Přítluky, čímž porušili kogentní ustanovení § 85 

písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, neboť pouze zastupitelstvo obce má 

oprávnění rozhodovat o nabytí a převodu nemovitého majetku obce. Ovšem tento postup byl 

konzultován před uzavřením s odborníkem (advokátem), což má zásadní vliv na míru 

nebezpečnosti jednání obou funkcionářů, když by bylo jistě poněkud amorální konstruovat 

trestnost u osob, které se v dobré víře spolehly na úsudek osoby, se státem (resp. stavovskou 

komorou) aprobovanou pravomocí. 

     Na uvedeném však nic nemění to, že obec tím i porušila rovněž s § 39 odst. 1 zákona 

o obcích a nesplnili povinnost zveřejnit záměr obce převést nemovitosti z vlastnictví obce na 

jednotlivé kupující (nájemníky domu) vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 

nejméně 15 dnů před rozhodnutím zastupitelstva tak, aby se k němu obyvatelé mohli vyjádřit. 

Toto porušení je ze zákona stiženo sankcí neplatnosti právního úkonu (převodní smlouvy) a tím 

starosta s místostarostkou způsobili obci škodu v celkové výši 3.200.000,- Kč. 

6. K naplnění subjektivní stránky přečinu porušení povinnosti při správě cizího 

majetku (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. 5 Tdo 1138 / 2010) 

Právní věta:  

K naplnění subjektivní stránky přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku 

podle ustanovení § 220 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku nestačí, že pachatel úmyslně porušil 

podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí 

majetek, nýbrž musí být prokázáno, že jeho úmysl směřoval i ke způsobení následku, resp. 

účinku uvedeného v tomto ustanovení, tj. ke způsobení škody nikoli malé, zatímco ve vztahu ke 

značné škodě podle § 220 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku postačí nedbalost. 

Komentář: 

 Úmysl pachatele směřoval i ke způsobení následku, resp. účinku uvedeného v tomto 

ustanovení, tj. ke způsobení škody nikoli malé, zatímco ve vztahu ke značné škodě podle § 220 

odst. 2 písm. b) tr. zákoníku postačí nedbalost. 

 

7. K povinnosti člena představenstva (neoprávněné vyplácení dividend). (Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 29. 04. 2013, sp. Zn. 29 Cdo 2363/2011) 
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Právní věta: 

Odpovědnost člena představenstva za škodu způsobenou vyplacením dividend v rozporu 

s § 65a nebo § 178 odch. zákoníku ( § 179 odst. 1 obch. zákoníku) je odpovědností za porušení 

péče řádného hospodáře.  

Komentář: 

Ve zde posuzované věci šlo o to, že vadnou (nesprávnou) účetní operaci vznikla škoda. 

Ovšem zde příčinou škody může být jen ta okolnost, bez jejíž existence by ke škodnému 

následku nedošlo (srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2002, sp. 

zn. 25 Cdo 245/2000).  Konkrétně, závěr o odpovědnosti člena představenstva za škodu 

způsobenou společnosti vyplacením dividend podle usnesení valné hromady, přijatého na 

podkladě „nezpůsobilé“ účetní závěrky, je možné přijmout pouze tehdy, jestliže by, nebýt 

vůbec tohoto úkonu, tj. porušení, společnost dividendy vůbec nevyplatila 

8. K postupu likvidátora v rozporu s požadavkem péče řádného hospodáře  

(Nejvyšší soud ze dne 29. 08. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2869 / 2011) 

Právní věta: 

Má-li likvidátor pohledávku na zaplacení smluvní pokuty důvodně (s ohledem na 

všechny okolnosti) za oprávněnou, nejedná zpravidla v rozporu s požadavkem péče řádného 

hospodáře, rozhodne-li se ji dobrovolně zaplatit a nepodstupuje-li riziko, že soud k moderaci v 

případném soudním sporu nepřistoupí.  

Komentář: 

Ve zde posuzované věci nejvyšší soud konstatoval, že člen statutárního orgánu (a tudíž 

ani likvidátor) nemusí být vybaven všemi odbornými znalostmi, schopnostmi či dovednostmi, 

potřebnými pro výkon veškerých činností, spadajících do působnosti statutárního orgánu (zde 

konkrétně likvidátora). Nicméně nemá-li pro zařízení záležitosti spadající do výkonu jeho 

funkce potřebné odborné znalosti, je povinen zajistit její posouzení osobou, která potřebné 

znalosti má; součástí péče řádného hospodáře je přitom schopnost rozpoznat, které činnosti již 

není s to vykonávat či které potřebné znalosti a dovednosti nemá. Opakovaně se tedy deklaruje 

zásadní věc, že statutární orgán není povolán (a zákonem žádán) k tomu, aby byl schopen 

veškerých kvalifikovaných úkonů, musí být však schopen poctivě vyhodnotit, zda 
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kvalifikovaného úsudku je či není schopen. A pokud není, je povinen si opařit kvalifikovanou 

pomoc odborníka. 
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5. Porovnání obou systémů 

Tato kapitola bude sloužit pro srovnání principů správy cizího majetku s péčí řádného 

hospodáře v soukromém a veřejném sektoru z dosud zjištěných informací.  

Jak bylo zmíněno, odlišnost spočívá v základním přístupu práva a řídících pracovníků 

ke správě majetku v jednotlivých sektorech. Soukromý sektor je upraven především zákonem 

o korporacích a novým občanským zákoníkem, oba platné od r. 2014 a platí v něm obecný 

princip, co není zakázáno, je povoleno. Korporace tak mohou svádět mezi sebou konkurenční 

boje o zákazníka, jejich počínání pak kontroluje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V čele 

těchto korporací stojí statutární orgány, které rozhodují o konkrétních krocích dané společnosti. 

Ty stejně jako veřejnoprávní řídící pracovníci musí dodržovat atributy spojené s péčí řádného 

hospodáře, tedy vykonávat funkci s potřebnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Zákon dává 

soukromému sektoru volnost, flexibilitu a možnosti dynamického rozvoje. Je to však 

vykoupeno vyšším rizikem, které musí statutární orgány denně podstupovat. Vyšší riziko sebou 

nese možný vyšší zisk a s tím spojené vyšší příjmy pro členy statutárního orgánů. Tyto fakta 

jsou zásadním rozdílem oproti sektoru veřejnému, jelikož statutární orgán má o mnoho větší 

motivaci vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, nežli tomu je v sektoru veřejném. 

V případě, že nesplní péči řádného hospodáře, může společnost právně vymáhat způsobenou 

škodu v neomezené výši. Statutární orgán tak ručí celým svým majetkem. V případě splnění 

všech předpokladů potřebných pro péči řádného hospodáře, může se této odpovědnosti do určité 

míry zbavit, jelikož zisk a úspěch v podnikání je ze samé podstaty nejistý a nelze předpovědět 

budoucí sled událostí. 

   Jak již uvedeno výše, vymezení péče řádného hospodáře je upraveno v návaznosti na 

právní úpravu obchodních korporacích prostřednictvím pravidla podnikatelského úsudku, které 

je zakotveno do § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.  Byť zákonodárce v § 52 odst. 

1 hovoří o členech orgánu obchodní korporace, nevztahuje se § 52 na členy nejvyššího orgánu 

kapitálové společnosti a družstva (viz § 70). 

Citovaná ustanovení odstavce přináší pak určitá vodítka soudům, případně jiným 

orgánům rozhodujícím o tom, zda člen orgánu obchodní korporace jednal v souladu s 

požadavky péče řádného hospodáře v tom smyslu, že při posouzení, zda člen orgánu své 

povinnosti dostál, musí přihlédnout k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně 

pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. Na 

statutární orgány obchodních korporací dopadá mnohem vyšší soukromoprávní odpovědnost, 
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proto se setkáváme v praxi s mnohem většími frekvenci soukromoprávních žalob vůči 

(zpravidla již bývalým) členům těchto orgánů v obchodní sféře (na rozdíl od sféry 

veřejnoprávní). Platí dokonce to, že je-li např. sporné, zda jednatel jednal s péčí řádného 

hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento jednatel. V 

případě prokazování, zda jednatel jednal s péčí řádného hospodáře, se důkazní břemeno přenáší 

na něj a jednatel se musí „vyvinovat“, kdy platí dokonce tzv. presumpce viny. 

Dále platí, že ti jednatelé, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při 

výkonu působnosti jednatele škodu, za ni odpovídají společně a nerozdílně. Čili obecným 

prvním pravidlem zjišťování odpovědnosti jednatele za škodu je zjištění, zda jednatel porušil 

své právní povinnosti při výkonu působnosti jednatele s tím, že pokud tyto povinnosti porušilo 

více jednatelů, odpovídají za ni společně a nerozdílně. Jako příklad lze uvést modelovou situaci, 

ve které by dva jednatelé vystavovali fiktivní výdajové doklady či faktury a na základě nich 

získávali pro sebe finanční prostředky na úkor společnosti, odpovídali by za takové porušení 

svých právních povinností společně a nerozdílně. V obchodní sféře rovněž platí, že se například 

jednatel s. r. o. se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti řádného 

vedení předepsané evidence a účetnictví až tehdy, pokud prokáže (obrácení důkazního 

břemene, o kterém bylo zmíněno výše), že zajistil vedení předepsané evidence a účetnictví v 

potřebném rozsahu kvalifikovanými osobami nebo osobou, kterým vytvoří pro výkon činnosti 

potřebné podmínky. V rozsudku z 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011 (R 75/2013), vysvětlil, 

že člen představenstva odpovídá za řádný (v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře 

jsoucí) výkon funkce, nikoliv za výsledek své činnosti. Jedná-li však člen představenstva s péčí 

řádného hospodáře, není povinen hradit společnosti škodu, byť by v důsledku takového jednání 

vznikla. K témuž závěru se posléze přihlásil i v rozsudcích z 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 

2869/2011; z 28. 11. 2013, sp. zn. 29 Cdo 663/2013; a z 19. 12. 2013, sp. zn. 29 Cdo 935/2012.  

Veřejný systém je oproti soukromému jasně vymezen zákony a činnost orgánů je do 

velké míry svázána přesnými zákonnými postupy, které určují jak se daný orgán má v dané 

situaci zachovat a jak postupovat. Pro zaměstnance veřejné správy je tak činnost do jisté míry 

jednodušší, jelikož při postupu dle daných zákonů jsou chráněni proti odpovědnosti. V případě 

nedodržení zákonů a způsobení škody pak dle zákoníku práce státní (ale i jiní) zaměstnanci ručí 

do výše 4,5 násobku svého průměrného platu. To však neplatí pro nejvyšší orgány-  

zastupitelstva, na které není pohlíženo jako na zaměstnance dle zákoníku práce a kde dle 

judikatury převažuje většinový přístup k řešení porušení povinností zastupitelů, který určuje, 

že zastupitelé ručí neomezeně celým svým majetkem za svá rozhodnutí a pochybení při správě 
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majetku. Avšak oproti soukromému sektoru není primárním cílem činnosti měst a krajů zisk, 

veřejný sektor je sice rigidní, na druhou stranu je nositelem veřejné služby a veřejného zájmu, 

u kterého není efektivita primární, často se jedná o hospodářsky velmi málo atraktivní oblasti 

(správa a údržba veřejného osvětlení, veřejných komunikací či veřejné dopravy).  

A asi bychom se dočkali i zajímavých konců, pokud bychom obchodní a podnikatelský 

princip „vpustili“ i do oblastí, jakými je justice, policejní složky, obrana a podobně.  

V těchto oblastech nikdy nemohou převážit obchodní či klientelistické vazby, resp. jen 

a pouze za cenu odklonu od demokratických principů společnosti, kdy hlas jednoho 

(movitějšího) účastníka společenských vztahů bude mít kategoricky jinou hodnotu, jako hlas 

jiného. 

 Představitelé veřejného sektoru mohou mít tendenci k menší motivaci vykonávat svou 

funkci s potřebnou loajalitou, jelikož není to zásluha na vyšším zisku a prosperita daného 

orgánu či společnosti, díky čemu jsou pak následně finančně ohodnoceni. A zde nutno opět 

připomenout, že i na ně nově dopadá ustanovení občanského zákoníku (§ 159 odst. 1 NOZ), 

tedy povinnost vykonávat funkci „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.“  

Domněnka nedbalosti člena voleného orgánu, který přijal funkci, ačkoliv nebyl schopen 

vykonávat funkci člena voleného orgánu právnické osoby s péčí řádného hospodáře, má 

význam v případě, že člen voleného orgánu právnické osoby způsobí obchodní korporaci újmu. 

Nelze ji však vykládat jako domněnku zavinění, ale jako domněnku toho, že dotyčný člen 

voleného orgánu nejednal s péčí řádného hospodáře. (Eliáš a kol., 2012)  
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6. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala správou cizího majetku v soukromém a veřejném 

sektoru s péčí řádného hospodáře a její porušování. Ačkoliv princip péče řádného hospodáře je 

jasně daný a platí pro obě sféry stejně, samotné vykonávání se však v praxi u jednotlivých sfér 

liší. 

V prvních dvou kapitolách jsou rozebrány fakta, principy a zákony platících pro 

jednotlivé odvětví zvlášť. Celá bakalářská práce je postavena na komentářích k zákonům, či 

jejich doslovným citacím, jelikož v případě jasně definovaných pravidel zákony, to ani nelze 

jinak. Dále bakalářská práce vychází z odborné literatury. 

V pořadí první zvolené odvětví, soukromoprávní, je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem a také zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zde byly 

rozebrány mj. především pravidla a povinnosti statutárních orgánů při řízení společnosti. Byla 

zde rozebrána podstata péče řádného hospodáře, její vlastnosti, resp. povinnosti, především 

základní povinnost loajality, od které se odvíjí veškeré další chování člena statutárního orgánu 

vůči společnosti. 

Další kapitola je zaměřena na veřejnoprávní sektor, čerpala z ústavního zákona č. 

1/1993 Sb., Ústavy České republiky, dále ze zákona č. 219/ 2000 Sb., o majetku České 

republiky, také zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Z těchto 

pak byla úzce popsána rozsáhlá problematika nakládání správních pracovníků a celků 

s veřejným majetkem a jejich povinnosti. 

V následující kapitole byl zprvu popsán kontrolní mechanismus pro příslušné orgány, 

poté již prostřednictvím judikátů byly vybrány reálné přestupky, či trestné činy, k tomu 

příslušný soudní verdikt a následné zhodnocení s komentářem, které vycházely z informací 

zjištěných v minulých kapitolách. 

Cílem bakalářské práce bylo tyto dva systémy porovnat a popsat rozdílnosti ve výkonu 

své správy. Tyto rozdílnosti byly popsány v poslední kapitole, která se věnovala porovnání 

veřejného a soukromého sektoru v naplňování péče řádného hospodáře, která vycházela 

z informací získaných z kapitol předchozích a ve které vyšlo najevo, že ačkoliv pravidla 

principu péče řádného hospodáře by měla platit pro oba dva sektory stejně, v praxi se tomu tak 

neděje, především díky rozdílné motivaci členů orgánů v soukromé společnosti a veřejné. 
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Téma, které jsem si pro svou bakalářskou práci vybral je dle mého názoru velmi 

zajímavé. Také proto, že se zde prolínají dva směry, tedy ekonomický a právnický, které jsou 

stěžejními směry mého studijního oboru a který, jak pevně věřím, již brzy úspěšně zakončím. 
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Zákon č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky 

Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích 

Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích 

Zákon č. 312/2002 Sb., Zákon o úředních samosprávních celků 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/principy-dobre-spravy/
http://www.epravo.cz/top/clanky/vzdani-se-budouciho-prava-na-nahradu-skody-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-94973.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/vzdani-se-budouciho-prava-na-nahradu-skody-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-94973.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-statutarnich-organu-a-jeji-funkce-96854.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-statutarnich-organu-a-jeji-funkce-96854.html
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Seznam zkratek 

 

NOZ  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

ObchZ  Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

ZOK  Zákon č. 90/2012 Sb., O obchodních korporacích  

T. Z.  Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

Ř. Z.  Říšský zákoník 

   

 



 

  



 

Seznam příloh 


