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1 Úvod 

Veřejnoprávní smlouvy jsou institutem starým a v Evropě rozšířeným, avšak 

v České republice dlouho chyběla jejich právní úprava a jejich vyuţití tak bylo značně 

omezené. K rozmachu veřejnoprávních smluv dochází aţ po přijetí jejich právní úpravy 

do správního řádu č. 500/2004 Sb. Zákonodárce se nechal inspirovat německou právní 

úpravou, nezakotvil tedy veřejnoprávní smlouvy do samostatného právního předpisu, a tak 

došlo k tomu, ţe nejen procesněprávní úprava veřejnoprávních smluv, ale co je 

pozoruhodné, jejich hmotněprávní úprava je zakotvena v procesněprávním předpise. Další 

zajímavostí je uţ vlastně samotný název veřejnoprávní smlouvy, který v sobě nese jakýsi 

protiklad, protoţe pojem smlouva si automaticky spojujeme se soukromým právem 

a přídavné jméno veřejnoprávní nám samozřejmě inklinuje k veřejnému právu. Dříve 

se také pouţíval pojem správněprávní dohody, coţ nový správní řád neuplatnil. 

Výše uvedené skutečnosti, důleţitost veřejnoprávních smluv v právním ţivotě nejen 

územních samosprávných celků a státních institucí, ale také občanů a kladný vztah 

ke správnímu právu, mě vedly k výběru této problematiky jako tématu diplomové práce. 

Cílem mé diplomové práce je podat kompaktní pohled na problematiku 

veřejnoprávních smluv v rámci aktuálně platných právních předpisů a nastínit jejich místo 

v právním řádu České republiky. 

K dosaţení tohoto cíle pouţiji zejména metodu deskriptivní a analytickou. 

Hypotézou diplomové práce je, ţe územně samosprávné celky vyuţívají hojně 

institutu veřejnoprávních smluv. 

Při zpracovávání tohoto tématu budu vycházet z více pramenů, jelikoţ ucelená 

publikace o veřejnoprávních smlouvách neexistuje. Hlavním zdrojem informací mi budou 

slouţit publikace správního práva, komentovaný správní řád, právní předpisy v aktuálním 

znění, odborné články, judikatura a další elektronické zdroje. 

Diplomová práce je členěna do jednotlivých kapitol, čtyř větších kapitol, 

které se dále dělí na menší podkapitoly. První kapitola pojednává o veřejné správě obecně, 

o její organizaci, činnosti a kontrole, protoţe jsem povaţovala za důleţité nejprve vymezit 

místo veřejnoprávních smluv v našem právním systému. Druhá kapitola definuje pojem 

veřejnoprávní smlouvy a věnuje se druhům veřejnoprávních smluv a to koordinačním, 

subordinačním a veřejnoprávním smlouvám mezi účastníky. Třetí kapitola je věnována 

procesní stránce veřejnoprávních smluv, tedy jejich uzavírání, změnám, zrušení, zániku, 

přezkoumávání souladu s právními předpisy a také případným sporům z veřejnoprávních 
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smluv. Čtvrtá kapitola je praktickou částí a je v ní rozebrána kontrola ve veřejné správě 

a výsledky Hodnotící zprávy Ministerstva vnitra k výsledkům kontrol výkonu přenesené 

a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy. Diplomová 

práce je shrnuta v závěru. Na konci diplomové práce jsou pro ilustraci přiloţeny vzory 

veřejnoprávních smluv.    

Věřím, ţe má práce poslouţí nejen jako ucelený průvodce problematikou 

veřejnoprávních smluv, ale také jako námět k zamyšlení zákonodárcům pro případné 

novelizace právní úpravy veřejnoprávních smluv. 
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2 Místo veřejnoprávních smluv v systému veřejné správy 

Pojem veřejná správa je těţko definovatelný, můţe být nahlíţen z různých hledisek 

a je mu přikládán různý význam. Pokusy o definování vznikaly a nadále vznikají, avšak 

stále neexistuje jedna všeobecně přijímaná definice. Jedním z důvodů bude pravděpodobně 

její dynamický charakter. Nicméně je potřeba na začátek této práce nejen pojem veřejné 

správy stručně charakterizovat, poněvadţ veřejnoprávní smlouvy jsou projevem jedné 

z činností veřejné správy a bez ní by nemohly být realizovány.  

Jednu z mnoha definic pojmu veřejné správy můţeme nalézt v Lexikonu správního 

práva: „Pojem veřejná správa je ústředním pojmem správního práva. Veřejnou správou 

se ve společnosti zorganizované ve stát velmi obecně řečeno rozumí správa veřejných 

záležitostí, realizovaná jako projev výkonné moci ve státě. Pro tuto výkonnou moc 

je přitom charakteristické, že se jedná především o veřejnou moc, jíž je nadán v prvé řadě 

sám stát a dále touto mocí disponují jím aprobované subjekty dále povolané ke správě 

veřejných záležitostí. Veřejná moc, jejíž výkon představuje právě veřejná správa, se tak 

tedy dělí na moc státní a na zbývající veřejnou moc.“
1
 

Autor dále uvádí nutnost odlišování veřejné správy, jakoţto správy veřejných 

záleţitostí, ve veřejném zájmu a veřejnoprávními subjekty, a správy soukromých 

záleţitostí vykonávanou soukromými osobami v souladu se svou vůlí a svými cíli. Avšak 

za určitých podmínek se mohou na výkonu veřejné správy podílet i subjekty 

se soukromoprávním postavením. To můţe nastat tehdy, pokud subjekty veřejné správy 

zadají výkon veřejných sluţeb soukromým subjektům.  

Na veřejnou správu můţeme nahlíţet buď z organizačního pohledu, čímţ se rozumí 

instituce, tedy správní orgány nebo z funkčního pohledu, kdy jde o výkon veřejné správy, 

tedy o druh činnosti. Ve formálním pojetí se klade důraz na instituce a jejich orgány 

a v materiálním pojetí je veřejná správa činností státních nebo jiných veřejných institucí, 

která svým obsahem není ani činností zákonodárnou ani soudní. Tato definice se tak 

v podstatě shoduje s negativní definicí veřejné správy, která je souhrnem činností, 

které nelze kvalifikovat jako zákonodárství nebo soudnictví.
2
 

                                                 

1
 PRŮCHA, P., POMAHAČ. Lexikon správní právo. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2002. 683 s. ISBN: 80-7208-

314-7. s. 354. 

2
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 6-7.   



 

 4 

2.1 Organizace veřejné správy  

Rozdělit veřejnou správu podle jejích jednotlivých druhů je moţné podle 

organizačního uspořádání, právní formy a úkolů veřejné správy. Základním členěním 

veřejné správy je na státní správu, samosprávu a ostatní veřejnou správu. Organizační 

uspořádání dělí veřejnou správu v České republice z územního pohledu na ústřední 

(celostátní), oblastní (regionální) a obecní (místní) a z pohledu věcného na veřejnou správu 

vykonávanou jako politickou (všeobecná) nebo jako odbornou (specializovaná) a ještě zde 

řadíme dělení veřejné správy podle toho, kdo bude v konkrétní věci a na určeném území 

subjektem veřejné správy a to je pak veřejná správa bezprostřední, protoţe je to správa 

vykonávaná orgány státu nebo správa zprostředkovaná, která je správou delegovanou 

na jiné subjekty a vykonávanou jejich orgány. Z hlediska právní formy je veřejná správa 

rozdělena na správu vrchnostenskou, vykonávanou formou veřejného práva, a správu 

fiskální, vykonávanou formou soukromého práva. A ještě dělení podle úkolů veřejné 

správy a jejich plnění je moţno nejvšeobecněji rozlišit správu podle toho, 

zda vrchnostensky zasahuje nebo svým jednáním něco ve veřejném zájmu zabezpečuje 

či obstarává, nikoli však formou hospodářské výdělečné činnosti. Podle toho zde pak 

dochází k členění podle odvětví veřejné správy a to vnitřní správa, sociální věci, kultura, 

bezpečnost a pořádek, zdravotnictví, školství, ochrana ţivotního prostředí.
3
 

Jako kaţdá organizovaná činnost, tak i veřejná správa nutně vyţaduje, aby byla 

přiřazena nějakému subjektu, který bude jejím nositelem a zároveň se stane odpovědným 

za její výkon. Subjekty veřejné správy jsou fyzické a právnické osoby, o nichţ to stanoví 

ústava nebo zákon. Podle toho rozlišujeme veřejnou správu na vykonávanou státem, 

vykonávanou jinými subjekty jako nositeli veřejné správy na základě zákonné delegace, 

a vykonávanou orgány územních samosprávných celků. Za nositele veřejné správy v České 

republice lze tak označit stát, veřejnoprávní korporace, veřejné ústavy a podniky 

a právnické a fyzické osoby soukromého práva, o nichţ tak stanoví zákon. V oblasti 

správního práva je však potřeba rozlišovat subjekty a vykonavatele veřejné správy. 

Za vykonavatele se povaţuje subjekt, který jménem nositele a na jeho odpovědnost plní 

konkrétní úkoly, tedy orgán nebo oprávněný zástupce subjektu veřejné správy. Kaţdý 

subjekt a vykonavatel veřejné správy musí mít také vymezenu svou působnost a pravomoc, 

                                                 

3
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 12-13.   
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to znamená okruh úkolů, které má řešit v určitém územním prostoru a svěřené prostředky, 

jimiţ plnění těchto úkolů dosahuje.
4
  

Veřejná správa je vybudována na organizačních principech koncentrace 

a dekoncentrace, územní centralizace a decentralizace a nadřízenosti a podřízenosti. Jako 

systém organizace je vymezena jako státní správa a samospráva, přičemţ tyto systémy 

nejsou od sebe oddělené, ale prolínají se a doplňují.  

Státní správa je jedním ze základních druhů činnosti státu a plní funkce státu a je 

vykonávána státem a jeho orgány. Pokud stát plní své úkoly prostřednictvím orgánů státní 

moci nebo jim podřízených územních pracovišť, pak hovoříme o přímém výkonu státní 

správy. Pokud tomu tak není, pak jde o nepřímý výkon státní správy a to prostřednictvím 

jiných nositelů veřejné správy. Přímý výkon státní správy je realizován prezidentem, 

vládou, úřadem vlády, ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady, jinými 

správními úřady s celostátní působností, územními odbornými správními úřady 

a veřejnými sbory. Nepřímo pak zajišťují výkon státní správy na základě zákonné delegace 

subjekty veřejné správy odlišné od státu a to zejména krajské úřady, obecní úřady, 

popřípadě jiné orgány kraje nebo obce a právnické a fyzické osoby, jimţ byl výkon státní 

správy propůjčen. Někdy mohou výkon státní správy zajišťovat i orgány stojící mimo 

organizační strukturu řízenou vládou a to Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad na ochranu 

osobních údajů a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, pak jde o nezávislý výkon státní 

správy.
5
 

Veřejná správa realizovaná veřejnoprávními subjekty nestátního charakteru 

je veřejnou samosprávou. Samospráva společně se státem zabezpečuje správu státu jako 

veřejnou správu. Samospráva je právo uspořádat a řídit část veřejných záleţitostí 

ve vlastním zájmu, na vlastní odpovědnost a vlastními prostředky. Při výkonu samosprávy 

není její nositel podřízen státní správě, ale můţe jí být dozorován. Veřejná správa 

uskutečňovaná samosprávnými subjekty je decentralizovanou státní mocí. Samospráva 

se člení na územní samosprávu a zájmovou samosprávu. Územní samospráva je zaloţena 

na územním základu a je tvořena obcemi a kraji. Kdeţto zájmová samospráva je vystavěna 

                                                 

4
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 102-117. 

5
 HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. 207 s. ISBN: 

978-80-87212-55-4. s. 41-44. 
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na osobním základě, tedy na příslušnosti osoby k dané korporaci, spadají sem profesní 

komory nebo veřejné vysoké školy.
6
  

Ostatní veřejnou správu mohou vykonávat i orgány institucí, které nejsou 

samosprávné nebo mající jen některé samosprávné znaky. U nás to je Všeobecná zdravotní 

pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, 

Česká tisková kancelář.
7
 

2.2 Činnost veřejné správy 

Subjekty veřejné správy vykonávají činnost veřejné správy na základě zákona 

prostřednictvím svých orgánů oprávněných jednat jménem příslušného subjektu 

a zavazovat jej. Tato činnost je uskutečňována v určitých formách a ty je moţné dělit 

na abstraktní nebo konkrétní, případně jejich kombinace, a na jednostranné nebo dvou 

či vícestranné.
8
   

Jednotlivými formami správních činností jsou normativní správní akty, správní 

akty, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy, faktické zásahy a jiné správní 

úkony.  

Normativní správní akty jsou jednostranné právní akty veřejné správy mající 

nařizovací povahu, mocenský a autoritativní charakter a obsahují obecně závazná pravidla 

chování, jenţ se vztahují na blíţe neurčený okruh adresátů. Nařízení, statutární předpisy 

územní a zájmové samosprávy, interní předpisy a provozní předpisy jsou druhy 

normativních správních aktů.
9
  

Typickou formou správní činnosti jsou správní akty čili jednostranné právní úkony, 

kterými věcně a místně příslušné správní úřady upravují v konkrétním případě právní 

poměry individuálně určených fyzických či právnických osob. Jejich obsah 

je bezprostředně právně závazný a mocensky vynutitelný. Jejich prostřednictvím dochází 

k právním následkům, tedy vzniku, změně či zániku práv či povinností nebo pouze 

administrativně potvrzují, zda práva a povinnosti existují či nikoliv. V praxi jsou to správní 

                                                 

6
 Tamtéţ, s. 45. 

7
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 178.   

8
 Tamtéţ, s. 185-186. 

9
 HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. 207 s. ISBN: 

978-80-87212-55-4. s. 60-61. 
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rozhodnutí jako stavební povolení, rozhodnutí o koncesi, rozhodnutí o přestupku, platební 

výměr finančního úřadu nebo nejrůznější usnesení vydávaná v průběhu správního řízení.
10

 

Další formou správní činnosti je opatření obecné povahy, které není ani právním 

předpisem ani rozhodnutím, obsahově řeší určitou záleţitost, ale nesměřuje 

vůči konkrétním osobám. K jeho pouţití dojde pouze tehdy, pokud zvláštní zákon ukládá 

vydání takovéhoto opatření, které bude mít závazný charakter. Opatření obecné povahy 

můţe pouze konkretizovat jiţ existující povinnosti vyplývající ze zákona a nikoli ukládat 

povinnosti nové.
11

 

Veřejnoprávní smlouvy jsou předmětem této diplomové práce, jsou proto detailně 

rozebrány v dalším textu. 

Neformální správní činností, která musí být realizována na základě zákona, jsou 

faktické zásahy, které se dějí prostřednictvím jednotlivých úředních osob a jde vţdy 

o zásah do právních poměrů fyzických či právnických osob. Formami faktických jednání 

jsou faktické pokyny, bezprostřední zásahy, exekuční úkony a zajišťovací úkony. V praxi 

jde o pouţití zbraně policistou, zásah při povodni či poţáru, zákaz prodeje zdravotně 

závadného zboţí, odtaţení vozidla, odstranění stavby ohroţující zdraví a ţivot lidí, 

vykázání nepovolané osoby z místa konání nebo předvedení.
12

 

Jiné správní úkony nazývané také někdy neprávotvorné správní úkony mají různou 

povahu i různý smysl, mají však právní význam, který se můţe nacházet v tom, ţe subjekt 

veřejné správy je takovým jednáním vázán nebo má jejich uskutečňování procesní význam 

nebo je třeba je brát v úvahu při dalších jednáních subjektů veřejné správy. Jinými 

správními úkony jsou posudky, stanoviska, vyjádření; osvědčení a potvrzení; ověření; 

dokumentační, informační, evidenční a registrační úkony; zjišťovací úkony; programové 

dokumenty a organizační úkony. Zvláštní právní předpisy upravují různé názvy jiných 

správních úkonů.
13

 

2.3 Kontrola ve veřejné správě 

Veřejná správa tak jako kaţdá jiná organizovaná činnost potřebuje své kontrolní 

mechanismy, které jsou nezbytným předpokladem pro zkvalitňování činností, 

                                                 

10
 Tamtéţ, s. 74. 

11
 HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. 207 s. ISBN: 

978-80-87212-55-4. s. 90. 

12
 Tamtéţ, s. 100-102. 

13
 Tamtéţ, s. 102-103. 
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pro dodrţování povinností, a v případě jejich porušení, i pro uplatnění odpovědnosti. 

Kontrola je tak jednou ze záruk zákonnosti v procesu výkonu veřejné správy. Kaţdá 

kontrola plní funkci poznávací, zjišťovací, porovnávací, hodnotící a nápravnou. Cílem 

kontroly je zjistit, zda jsou dosahovány stanovené cíle, řádně plněny úkoly či povinnosti, 

a pokud tomu tak není, přijmout opatření směřující k nápravě a k naplnění poţadovaného 

stavu. Ve veřejné správě jde o správní kontrolu a kontrolu veřejné správy. Ve správní 

kontrole je kontrolním orgánem vţdy orgán veřejné správy a rozlišujeme zde správní 

kontrolu vnější, zahrnující správní dozor a dozor nad samosprávnými veřejnoprávními 

korporacemi, a správní kontrolu vnitřní. Kontrola veřejné správy probíhá ze strany 

subjektů stojících mimo organizační soustavu a je zaměřena na činnost orgánů státní 

správy. Kontrolní orgán tedy vykoná dozor nad jemu nepodřízenými subjekty, a proto je 

nazývána vnější kontrolou veřejné správy. Podle postavení kontrolních orgánů rozlišujeme 

parlamentní kontrolu veřejné správy, vrcholnou finančně-ekonomickou kontrolu (Nejvyšší 

kontrolní úřad), kontrolu prováděnou soudy (správní soudnictví, soudní kontrola mimo 

správní soudnictví, ústavní soudnictví), kontrolu ombudsmanem a petice a stíţnosti 

občanů.
14

 

                                                 

14
 HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. 207 s. ISBN: 

978-80-87212-55-4. s. 107-110. 
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3 Hmotněprávní úprava veřejnoprávních smluv 

Pojem veřejnoprávní smlouvy není v našem právním řádu ničím novým, jiţ 

administrativista profesor Jiří Hoetzel se ve spise Československé správní právo z roku 

1937 zabývá tímto institutem a zná jej i prvorepubliková teorie i praxe. Nikdy však 

neexistovala komplexní úprava. Existovalo pouze zmocnění k uzavírání správněprávních 

dohod a upraveny byly také koordinační smlouvy mezi obcemi. Zákonodárce měl 

v podstatě jen dvě moţnosti a to vytvořit samostatný zákon o veřejnoprávních smlouvách 

nebo je včlenit do správního řádu. Zákonodárce se tedy nechal inspirovat německou právní 

úpravou a do nově připravovaného správního řádu zanesl komplexní úpravu 

veřejnoprávních smluv, a to i přestoţe je díky tomu hmotněprávní úprava veřejnoprávních 

smluv v procesněprávním předpise. Podle mého názoru je toto řešení rozhodně lepší neţ 

vytvořit samostatný zákon pouze pro úpravu veřejnoprávních smluv. Také z důvodu 

absence hmotněprávní úpravy správního práva je účelnější včlenit hmotněprávní úpravu 

veřejnoprávních smluv do správního řádu. 

3.1 Pojem veřejnoprávní smlouva 

Termín veřejnoprávní smlouva byl v českém právním řádu poprvé uţit v rámci 

novelizace zákona a obcích a zákona o obecní policii provedené v roce 2002.
15

  

Co je to veřejnoprávní smlouva definuje správní řád v § 159 odst. 1: 

„Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá mění 

nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.“
16

 Oblastí veřejného práva 

chápeme oblast práva, kde jsou vztahy zaloţené na nerovnosti zúčastněných subjektů a tím 

se také odlišuje od soukromoprávních smluv. Zákonodárce však měl jistě na mysli spíše 

širší správní právo, jako právo ţivotního prostředí či právo sociálního zabezpečení, 

neţ celou oblast veřejného práva. Těţko si představit, ţe by se veřejnoprávní smlouvy 

uzavíraly v oblasti trestního práva. Z tohoto ustanovení je zřejmé, ţe jde o konstitutivní 

právní úkon a veřejnoprávní smlouvou tedy nelze deklarovat práva a povinnosti. 

Subjektům veřejné správy se veřejnoprávní smlouvou mohou upravovat pravomoci 

a působnost a jejich výkon, avšak vţdy v mezích zákona.  

                                                 

15
 HRABÁK, J., NAHODIL, T. Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami 

a vybranou judikaturou. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2006. 452 s. ISBN: 80-7357-180-

3. s. 348. 

16
 § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pro veřejnoprávní smlouvy, stejně jako pro kterékoliv jiné úkony podle správního 

řádu, platí zásada legality nebo přesněji právnosti, která je definována v § 2 odst. 1 

správního řádu jako jedna z nejdůleţitějších zásad činnosti správních orgánů. 

Veřejnoprávní smlouvy tedy nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí je obcházet 

a musí být v souladu s veřejným zájmem. Právními předpisy rozumíme zákony, ostatní 

právní předpisy a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu České 

republiky. Poţadavek souladu s veřejným zájmem zde odpovídá témuţ poţadavku 

stanovenému v § 2 odst. 4 správního řádu. Veřejný zájem definován není, ale můţeme jím 

rozumět zájem na ochraně přírody nebo řádném výkonu veřejné správy. Dále musí platit, 

ţe uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejíţ stranou je správní orgán, nesmí sniţovat 

důvěryhodnost veřejné správy, musí být účelné a správní orgán musí mít při její uzavírání 

za cíl plnění úkolů veřejné správy. Sniţovat důvěryhodnost by mohla smlouva nemorální 

a neúčelná smlouva by byla smlouva ve prospěch jednotlivce nebo úzké skupiny osob.
17

  

Veřejnoprávní smlouva se vţdy posuzuje podle svého obsahu, protoţe název nebo 

posuzování jen podle subjektů by mohlo být zavádějící. Skutečnost, ţe smluvními stranami 

jsou subjekty veřejné správy ještě neznamená, ţe se jedná o smlouvu veřejnoprávní, 

poněvadţ tyto subjekty mohou uzavírat čistě soukromoprávní smlouvy jako kupní nebo 

darovací a na druhou stranu soukromoprávní subjekty mohou své právní vztahy upravit 

veřejnoprávní smlouvou jak tomu předpokládá § 162 správního řádu. 

Za charakteristické znaky veřejnoprávních smluv tedy můţeme povaţovat: 

 Smluvní charakter, coţ znamená, ţe při uzavírání veřejnoprávních smluv jsou 

si dané subjekty rovny. 

 Soulad s veřejným zájmem. 

 Smyslem veřejnoprávní smlouvy je zajistit plnění určitých veřejných úkolů, 

smlouvy se tak mohou týkat jak výkonu státní správy, tak samosprávy. 

 Závaznost – důsledky porušování povinností ze smlouvy upravuje zákon. 

 Jednou se stran je zpravidla orgán veřejné správy, ale nemusí tomu tak být vţdy, 

pak příslušný orgán pouze připojuje svůj souhlas. 

 Soulad se zákonem – podmínky uzavírání smluv stanoví obecně správní řád, 

subsidiárně se pouţije občanský zákoník a zvláštní zákony mohou stanovit další 

podmínky. Mezi zákonné poţadavky řadíme existenci zákonného zmocnění, soulad 

                                                 

17
 JEMELKA, L. Správní řád: komentář.  2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7400-157-4. 

s. 542-543.  
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s veřejným zájmem, obsah smlouvy nesmí být v rozporu se zákonem a ani jej 

obcházet, dodrţení písemné formy, dodrţení zákonem stanovených minimálních 

poţadavků a ve stanovených případech souhlas nadřízeného orgánu, popřípadě 

třetích osob, které mohou být na svých právech dotčeny.
18

 

Nepsaným znakem veřejnoprávních smluv, na kterém se shodují téměř všichni 

administrativisté, by měla být také ekonomická výhodnost uzavření veřejnoprávní smlouvy 

v situaci, kdy jednou ze stran bude adresát veřejné správy.
19

 K tomu uvádí Sládeček, 

ţe veřejnoprávní smlouva by měla být výhodná a stimulující pro zavazující se stranu plnit 

veřejné úkoly, neboť jinak by tato strana byla spíše ochotna strpět vydání správního aktu 

místo smlouvy. Motivace by pak měla spočívat v různých finančních zvýhodněních, 

úlevách či materiální pomoci.
20

 

Ve správní praxi se právní nástroje člení na individuální a normativní právní akty. 

Zatímco základním rysem individuálního právního aktu je kromě jeho právní závaznosti 

a z ní vyplývající moţnosti uţití státního donucení ještě jeho individualita a přímá 

adresnost, patří mezi specifické základní znaky normativního právního aktu zejména jeho 

normativnost a obecnost. Úvahy o tom, zda a v jakých případech mají veřejnoprávní 

smlouvy normativní povahu a kdy jsou naopak povahy individuální, nemají pouze význam 

pro právní teoretiky. Správně tu kterou veřejnoprávní smlouvu kvalifikovat z hlediska její 

povahy je totiţ důleţité jak pro orgány veřejné správy, tak i pro občany, kteří by měli mít 

jasno o tom, zda a jak na ně příslušná veřejnoprávní smlouva dopadá, případně jakým 

způsobem se mohou bránit v případech, kdy její uzavření zasáhne do jejich subjektivních 

práv. Vedle pro praxi významné klasifikace veřejnoprávních smluv dle pozice kontrahentů 

na koordinační a subordinační, bude vhodné klasifikovat veřejnoprávní smlouvy i dle 

jejich normativity na normativní a individuální. Normativní veřejnoprávní smlouvy 

se svojí povahou blíţí normativním právním aktům a jejich základním rysem jsou dvě 

roviny jejich působení. V rovině absolutní působí taková normativní smlouva 

vůči neomezenému počtu adresátů, přičemţ tito mají povinnost zdrţet se chování, které 

jí odporuje. Relativní působení je pak normativním působením vůči okruhu subjektů, 

                                                 

18
 HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. 207 s. ISBN: 

978-80-87212-55-4. s. 92-94. 

19
 BENEDA, I. Několik poznámek k právní úpravě veřejnoprávních smluv. In: Sborník příspěvků 

z konference Monseho olomoucké právnické dny. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 

677 s. ISBN: 80-244-1565-8. s. 576. 

20
 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2004. 380 s. ISBN: 80-7357-060-2. s. 134.  
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který jiţ můţe být určitým způsobem omezen a kterému jsou stanoveny specifické 

povinnosti, případně poskytnuta zvláštní oprávnění. Za takovou smlouvu, kde lze nalézt 

obě roviny působení, je moţné povaţovat například smlouvu o výkonu úkolů obecní 

policie na území jiné obce dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Smlouva zde 

kromě stanovení povinností relativních působí i absolutně, a to v tom smyslu, 

ţe zprostředkovaně přiřazuje všem povinnost respektovat autoritu přiděleného stráţníka. 

Za veřejnoprávní smlouvy individuálního charakteru bychom pak mohli označit takové, 

které absolutní rovinu působení nemají a působí tedy pouze relativně. I kdyţ relativita 

jejich působení nemusí být jednoznačná, bude se zřejmě jednat většinou o smlouvy 

subordinační, například o dohody o závazcích veřejné sluţby uzavírané dle § 19 zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Z koordinačních smluv to pak mohou být například 

smlouvy o vzájemné spolupráci s územními samosprávnými celky jiných států uzavírané 

podle § 28 odst. 2. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, které rovněţ stanoví pouze primární 

povinnosti svým stranám.
21

 

3.2 Druhy veřejnoprávních smluv 

Veřejnoprávní smlouvy můţeme rozdělit podle subjektů na koordinační, 

kdy stranami smlouvy jsou správní orgány, subordinační, kde na jedné straně stojí správní 

orgán a na druhé straně adresát veřejné správy a smlouvy mezi účastníky neboli smlouvy 

o převodu nebo způsobu výkonu veřejných subjektivních práv nebo povinností. Tento 

výčet však není vyčerpávající a není tak vyloučeno, aby zvláštní zákony upravovaly i další 

typy veřejnoprávních smluv, neţ které předpokládá § 160 aţ § 162 správního řádu. 

V našem právním řádu však nalezneme i smlouvy, které pravděpodobně jsou 

veřejnoprávními smlouvami ve smyslu § 159 odst. 1 správního řádu, ale povahou svých 

subjektů nespadají ani do jedné ze tří zmíněných druhových kategorií. Nese to s sebou 

komplikace zejména v posouzení pravomoci pro rozhodování sporů z takovýchto smluv. 

Patří sem některé smlouvy o centrálním zadávání veřejných zakázek podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a některé koncesní smlouvy podle zákona 

č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon).
22

 

                                                 

21
 POLČÁK, R. Normativita veřejnoprávních smluv. Veřejná správa [online]. 2008, č. 23 červen. [cit. 2011-

3-9]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2003/0023/konz_2.html>. 

22
 Jak zmínil ve svém článku KOLMAN, P. Vybrané aspekty veřejnoprávních smluv. Právní rádce. 2011, 

č. 2. s. 25. Blíţe k tomu JURČÍK, R. Veřejnoprávní smlouvy podle zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) 

uzavírané orgány místní samosprávy podle právní úpravy veřejných zakázek a koncesí. In Nový správní řád a 
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3.2.1 Koordinační veřejnoprávní smlouvy 

Koordinační veřejnoprávní smlouvy můţe vzájemně uzavřít za účelem plnění svých 

úkolů stát, veřejnoprávní korporace (obce, kraje, hlavní město Praha), jiné právnické osoby 

zřízené zákonem (zdravotní pojišťovny, veřejné vysoké školy) a právnické a fyzické 

osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti 

veřejné správy (stanice technické kontroly, lesní, rybářská, myslivecká stráţ, finanční 

arbitr). Tyto osoby mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy, jejichţ předmětem je výkon 

státní správy, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního 

orgánu. Ten posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními 

předpisy a veřejným zájmem.
23

  

Územní samosprávné celky mohou uzavírat koordinační veřejnoprávní smlouvy jak 

v samostatné tak i v přenesené působnosti. Předmětem koordinačních smluv o přenosu 

výkonu státní správy mezi jednotlivými obcemi, uzavíraných podle zákona o obcích, 

je nejčastěji přenos výkonu přestupkové agendy a agendy na úseku ochrany přírody 

a krajiny. Koordinační veřejnoprávní smlouvy mohou územní samosprávné celky uzavírat 

i pokud je jejich předmětem plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti. 

Patří zde záleţitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem 

svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, 

která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále 

záleţitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Smlouvy, týkající se plnění 

úkolů vyplývajících ze samostatné působnosti při výkonu veřejné moci, mohou obce 

uzavírat jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
 24

 

 Zvláštním zákonem můţe být například zákon o obecní policii,
25

 podle jehoţ § 3a 

můţe obec, která nezřídila obecní policii, uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí, která 

obecní policii zřídila, na jejímţ základě bude obecní policie této obce vykonávat působnost 

na území obce, která je druhou stranou této smlouvy. Také lze podle § 3b téhoţ zákona 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí stráţníků v případě vyhlášení stavu nebezpečí, 

nouzového stavu nebo stavu ohroţení státu. Dalšími příklady veřejnoprávních smluv 

                                                                                                                                                    

místní samospráva. Sborník z letního mezinárodního workshopu. Editoři Kadečka, S.; Kliková, A. Brno: 

Masarykova univerzita, 2006. s. 311 a násl. 

23
 § 160 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

24
 JEMELKA, L. Správní řád: komentář.  2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7400-157-4. 

s. 545-546. 

25
 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
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tentokrát podle zákona o obcích je dohoda o sloučení obcí, připojení obce k jiné obci, 

oddělení části obce, dohoda o změně hranic obcí, smlouva o spolupráci mezi obcemi 

uzavřená ke splnění konkrétního úkolu, smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí, 

smlouva o spolupráci s obcemi jiných států nebo svazky obcí jiných států. V případě krajů 

lze uzavřít koordinační veřejnoprávní smlouvy o spolupráci mezi kraji ke splnění 

konkrétního úkolu a smlouvu o spolupráci s územními samosprávnými celky jiných států. 

Koordinační veřejnoprávní smlouvou je také smlouva o zveřejňování obsahu úřední desky 

způsobem umoţňujícím dálkový přístup a smlouva o provozování elektronické podatelny, 

tyto smlouvy však nelze jednoznačně podřadit pod samostatnou nebo přenesenou 

působnost.
26

 Hendrych pak ještě uvádí veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti 

stavebního úřadu, veřejnoprávní smlouvy o výkonu části působnosti úřadu územního 

plánování, veřejnoprávní smlouvy týkající se výkonu působnosti obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, dohody o zpracování společného plánu odpadového hospodářství 

původce odpadů, dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy.
27

 

3.2.2 Jednotlivé koordinační veřejnoprávní smlouvy 

a) Veřejnoprávní smlouvy týkající se výkonu přenesené působnosti obce. 

Obce, jejichţ orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním 

obvodu obce s rozšířenou působností, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níţ 

budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo její část pro orgány jiné 

obce, případně jiných obcí, které jsou účastníky veřejnoprávní smlouvy. Předmětem 

veřejnoprávní smlouvy nemůţe být přenesená působnost, která je na základě zákona 

svěřena orgánům jen některých obcí. K uzavření této koordinační smlouvy je potřeba 

souhlasu krajského úřadu vydaného v přenesené působnosti. Veřejnoprávní smlouva musí 

být písemná, musí obsahovat označení účastníků smlouvy, dobu trvání smlouvy, určení 

rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce 

nebo obcí a způsob úhrady nákladů spojených s výkonem této přenesené působnosti. Samo 

uzavření smlouvy však náleţí do samostatné působnosti, i přestoţe se smlouva týká 

přenesené působnosti.
28

 Vzhledem k tomu, ţe tyto smlouvy zakládají působnost při výkonu 

                                                 

26
 JEMELKA, L. Správní řád: komentář.  2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7400-157-4. 

s. 546-547. 

27
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 258-261. 

28
 § 63 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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státní správy, mohou být povaţovány také za normativní smlouvy, které jsou pramenem 

práva.
29

 

b) Veřejnoprávní smlouva o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem 

umoţňujícím dálkový přístup. 

Pokud správní orgán, který je povinen zřídit úřední desku, popřípadě orgán územní 

samosprávy, který zřizuje úřední desku pro všechny orgány územního samosprávného 

celku, není schopen zajistit zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umoţňujícím 

dálkový přístup, lze ke splnění této povinnosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí 

s rozšířenou působností, v jejímţ správním obvodu má správní orgán sídlo. Nejčastěji 

půjde o případy týkající se obecních úřadů malých obcí. Smluvními stranami zde bude 

na jedné straně tato obec a na druhé straně obec s rozšířenou působností. Nebude-li tato 

veřejnoprávní smlouva uzavřena, bude předmětná agenda přikázána rozhodnutím jinému 

správnímu orgánu ve správním obvodu nadřízeného správního orgánu nebo pověřenému 

obecnímu úřadu.
30

 

c) Veřejnoprávní smlouva o provozování elektronické podatelny. 

Jde o podobnou smlouvu jako v předchozím bodě. Jejím předmětem je zejména 

zajišťovat přijímání podání, která někdo vůči správnímu orgánu učiní v elektronické 

podobě. Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy, má být předmětná agenda přikázána 

buď obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo pověřenému obecnímu úřadu.
31

  

d) Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti stavebního úřadu. 

Obec, jejíţ obecní úřad je obecným stavebním úřadem, můţe uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu s jinou obcí o tom, ţe pro ni bude vykonávat působnost stavebního úřadu. Tuto 

smlouvu lze uzavřít jen se souhlasem krajského úřadu. Obec, ve které se nenachází 

stavební úřad, by zřejmě měla leţet v témţe správním obvodu pověřeného obecního úřadu. 

V případě neuzavření smlouvy totiţ pro tuto obec vykonává působnost obecného 

stavebního úřadu pověřený obecní úřad.
32

  

                                                 

29
 VEDRAL, J. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu státní správy podle zákona o obcích. Správní právo. 2003, 

č. 2-3. s. 77. 

30
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 296-297. 

31
 Tamtéţ, s. 297. 

32
 § 190 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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e) Veřejnoprávní smlouvy o výkonu části působnosti úřadu územního 

plánování. 

Obec, jejíţ obecní úřad není úřadem územního plánování, ale vykonává část jeho 

působnosti, můţe uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí v témţe správním obvodu 

obce s rozšířenou působností, ţe bude tuto působnost vykonávat i pro tuto obec. Smlouvu 

lze uzavřít se souhlasem krajského úřadu.
33

 

f) Veřejnoprávní smlouvy týkající se výkonu působnosti obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností. 

Obec s rozšířenou působností, jejíţ obecní úřady vykonávají přenesenou působnost 

ve správním obvodu jednoho krajského úřadu, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, 

podle níţ bude obecní úřad jedné obce s rozšířenou působností vykonávat přenesenou 

působnost nebo její část pro obecní úřad jiné obce s rozšířenou působností, která je 

účastníkem veřejnoprávní smlouvy. K uzavření smlouvy je potřeba souhlasu Ministerstva 

vnitra, které jej vydává po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně 

příslušným ústředním správním úřadem. Ministerstvu rovněţ přísluší řešit spory z těchto 

smluv, popřípadě rušit tyto smlouvy. Tato veřejnoprávní smlouva musí obsahovat totéţ 

co veřejnoprávní smlouvy týkající se výkonu přenesené působnosti obce.
34

 

g) Veřejnoprávní smlouva týkající se plnění úkolů obecní policie. 

Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témţe 

kraji, která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímţ základě bude obecní 

policie této obce vykonávat úkoly obecní policie na území obce nebo obcí, které obecní 

policii nezřídily a jsou smluvními stranami. K uzavření smlouvy nebo ke změně jejího 

obsahu je zapotřebí souhlasu krajského úřadu vydávaného v přenesené působnosti. Samo 

uzavření smlouvy i její předmět náleţí do samostatné působnosti zúčastněných obcí.
35

 

Dříve podle zákona o obcích bylo moţno úkoly k zabezpečení veřejného pořádku 

v omezeném rozsahu pověřit i pouhé pracovníky obecního úřadu, ale tato moţnost byla 

s účinností k 1. lednu 2003 zrušena.
36

 

h) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí stráţníků obecní policie. 

                                                 

33
  § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

34
 § 66a  zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

35
 § 1 odst. 6, § 3a zákona č.553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

36
 FILIPOVÁ, K. K otázce zabezpečování místních záleţitostí veřejného pořádku v obcích, v nichţ není - 

zřízena obecní policie. INS - Informační servis. 2003, roč. 11, č. 10, s. 17 – 18. 
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K plnění úkolů na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 

stav ohroţení, můţe starosta této obce uzavřít se starostou jiné obce, ve které je zřízena 

obecní policie veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí stráţníků obecní policie. O nasazení 

stráţníků informuje předem hejtmana kraje starosta obce, na jejímţ území mají plnit úkoly. 

Tento starosta také vydává stráţníkům písemné potvrzení, jímţ prokazují své oprávnění, 

a nedojde-li k jiné dohodě, stráţníky po dobu jejich nasazení ve své obci řídí. Oprávnění 

mohou stráţníci vykonávat do skončení stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu 

ohroţení.
37

 

i) Dohoda o sloučení obcí a dohoda o připojení k jiné obci. 

Slučování obcí je spolu s rozdělováním obcí, jednou ze základních forem změn 

v obecním území. Vzhledem ke stávajícímu stavu v územní struktuře obcí v České 

republice, kde je velké mnoţství malých obcí, je potřeba spíše postupně integrovat obce. 

Právní úprava toto nepřímo preferuje a nabízí tak hned dvě formy integrace obcí a to 

slučování obcí a připojení k jiné obci. Obce, které se chtějí sloučit tak mají na výběr tyto 

dvě varianty a mohou se rozhodnout, která jim vyhovuje lépe. Dvě nebo více obcí, které 

spolu sousedí se tedy mohou sloučit po vzájemné dohodě, vycházející z rozhodnutí 

zastupitelstev dotčených obcí, případně z následného souhlasného rozhodnutí občanů 

dotčených obcí v místním referendu. Jejich území pak tvoří území slučovaných obcí. 

Pokud by však slučované obce patřily do více krajů, takové sloučení obcí by muselo být 

spojeno se změnou území příslušných krajů, kterou je moţné provést pouze zákonem. 

Původní obce zanikají a vzniká obec nová, která ponese název, na němţ se slučované obce 

dohodnou. Pokud by k dohodě nedošlo, tak o něm Ministerstvo vnitra rozhodne. K jinému 

názvu, který neodpovídá názvu některé z původních obcí, dává souhlas Ministerstvo vnitra. 

Obec se můţe na základě dohody také připojit k jiné obci, se kterou tato obec sousedí. 

Při připojování zaniká pouze připojovaná obec a obec, k níţ se připojovaná obec připojuje, 

zůstává sama sebou, pouze se zvětší o potenciál připojované obce. K uzavření dohody 

o sloučení nebo připojení obce je moţné přistoupit na základě rozhodnutí příslušných 

zastupitelstev obcí, to však jen za předpokladu, ţe ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění 

takového rozhodnutí není podán návrh na rozhodnutí této otázky v místním referendu. 

Pokud se tak stane, tak je podmínkou uzavření smlouvy výsledek v referendu. Předmětná 

rozhodnutí zastupitelstev obcí, případně místního referenda, se oznamují krajskému úřadu. 

Dohoda o sloučení nebo připojení obce musí obsahovat den, měsíc a rok, ke kterému 

                                                 

37
  § 3b a § 3c zákona č.553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
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se obce slučují nebo se obec připojuje, název obce a sídlo jejích orgánů, jde-li o sloučení 

obcí, určení právních předpisů obcí, které byly vydány slučovanými obcemi nebo 

připojovanou obcí a zůstanou v platnosti v celé obci po sloučení nebo připojení, výčet 

katastrálních území obce po sloučení nebo připojení, určení majetku, včetně finančních 

prostředků, ostatních práv a závazků, právnických osob a organizačních sloţek 

slučovaných obcí nebo připojované obce. Opis dohody o integraci se pak zasílá 

Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, příslušnému katastrálnímu úřadu a příslušnému 

finančnímu úřadu.
38

  

j) Dohoda o změně hranic obcí. 

Vedle územních změn obcí, při nichţ dochází ke sloučení, připojení nebo rozdělení 

obcí, zákon o obcích stanoví také pravidla pro případy jiných změn hranic obcí. Změny 

hranic obcí, při nichţ nedochází ke sloučení, připojení nebo oddělení části obce, 

se uskutečňují na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s příslušným 

katastrálním úřadem. Rozhodnutí o změně hranic přísluší zastupitelstvu obce, které 

o změně hranic rozhoduje právě schválením dohody o změně hranice obce. Uzavření 

dohody pak oznámí obec Ministerstvu financí, příslušnému finančnímu úřadu 

a příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud by mělo dojít zároveň ke změně hranic kraje, 

bude potřeba i rozhodnutí vlády.
39

 

k) Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí. 

Jednou ze zákonem o obcích výslovně a specificky upravených forem spolupráce 

mezi obcemi je spolupráce na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí. 

Právo obcí být členy svazků je důsledně vázáno na účel ochrany a prosazování jejich 

společných zájmů. Být členem svazku je právem obcí nikoliv povinností. Rozhodování 

o vytvoření svazku obcí nebo o vstupu obce do svazku jiţ vytvořeného přísluší rozhodovat 

zastupitelstvu obce. Svazky obcí jsou právnickými osobami a jsou zřizovány pro účely 

veřejnoprávních funkcí samosprávného charakteru, které sice přísluší zabezpečovat obcím, 

ale jeví se jako účelnější zabezpečovat je společně. Jsou to například oblasti školství, 

zdravotnictví, ochrany veřejného pořádku, kultury, zásobování vodou, nakládání 

s komunálními odpady, sociální péče, ochrana ovzduší. Dobrovolné svazky obcí jsou 

specifické a svébytné subjekty výkonu vybraných veřejnoprávních úkolů. Odlišování 

                                                 

38
 KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R., PRŮCHA, P. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. 486 s. ISBN: 978-80-7201-760-7. s. 71-75. 

39
Tamtéţ, s. 95. 
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svazků obcí od obcí se přitom neprojevuje jen v jejich specifickém poslání, ale také v tom, 

ţe svazky obcí v příslušných vztazích vystupují svým jménem a samostatně hospodaří 

se svým majetkem.
40

  

l) Dohody o zpracování společného plánu odpadového hospodářství původce 

odpadů. 

Tuto dohodu mohou uzavřít obce, které za účelem zabezpečení svých povinností 

při nakládání s komunálním odpadem vytvořily dobrovolný svazek obcí.
41

   

m) Smlouva o spolupráci mezi obcemi ke splnění konkrétního úkolu 

v samostatné působnosti 

Smlouva mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění konkrétního úkolu se uzavírá 

na dobu určitou nebo neurčitou. Předmětem smlouvy musí být vţdy úkol, jehoţ plnění 

přísluší obcím a který spadá do jejich samostatné působnosti. Tímto úkolem můţe být třeba 

i vybudování stavby. Smlouva musí mít obligatorně písemnou formu a musí být předem 

schválena zastupitelstvy zúčastněných obcí, jinak je neplatná. Předmětem této smlouvy 

nemůţe být vznik právnické osoby. Smlouva musí obsahovat označení účastníků smlouvy, 

vymezení předmětu a jeho rozsahu, práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy, 

způsob vyuţití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy, způsob 

odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání částí jejich majetku.
42

 Jde o poměrně 

novou smlouva, která se poprvé objevila v roce 2000 a přitom se stala druhou nejvíce 

vyuţívanou formou spolupráce.
43

 

n) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 

Obec se můţe dohodnout se sousední obcí nebo s okolními obcemi na vytvoření 

společného školského obvodu základní školy. Příslušnou část společného školského 

                                                 

40
 KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R., PRŮCHA, P. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. 486 s. ISBN: 978-80-7201-760-7. s. 179-181. 

41
 § 44 odst. 8 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

42
 KOUDELKA, Z., ONDRUŠ, R., PRŮCHA, P. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 4. vyd. Praha: 

Linde, 2009. 486 s. ISBN: 978-80-7201-760-7. s. 175-177. 

43
 GALVASOVÁ, I. a kol. Formy spolupráce obcí. Obec a finance. 2008, roč. 13, č. 2. Dostupné rovněţ z 

Deníku veřejné správy [online]. [cit. 2010-6-10]. Dostupné z WWW: 

<http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6326681> 
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obvodu stanoví kaţdá ze zúčastněných obcí obecně závaznou vyhláškou. Jde o úkoly 

v samostatné působnosti. Zákon upravuje náhrady některých nákladů.
44

   

o) Smlouva o spolupráci mezi kraji ke splnění konkrétního úkolu v samostatné 

působnosti 

Jde o podobnou úpravu jako při spolupráci obcí.
45

 

Hraniční povahu má dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo 

kanalizací anebo jejích částí slouţících veřejné potřebě, pokud by byla uzavřena mezi 

obcemi. Jejím smyslem je zajistit kvalitní a plynulé provozování vodovodu a kanalizace. 

Nedojde-li k dohodě, rozhodne o úpravě vzájemných práv a povinností správním aktem 

Ministerstvo zemědělství. Hraniční povahu mají rovněţ smlouvy o atestacích informačních 

systémů veřejné správy uzavírané mezi správcem informačního systému veřejné správy 

a atestačním střediskem.
46

 

3.2.3 Subordinační veřejnoprávní smlouvy 

Subordinační veřejnoprávní smlouvy můţe správní orgán uzavřít s adresáty veřejné 

správy, právnickými a fyzickými osobami, vůči kterým je veřejná správa vykonávána. 

Musí to však být osoby, které by byly účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu, kdyby 

probíhalo řízení podle části druhé správního řádu, a to i namísto vydání rozhodnutí. 

Podmínkou účinnosti smlouvy je, aby uzavření takovéto smlouvy umoţňoval zvláštní 

zákon a rovněţ písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 

nebo 3 správního řádu. Není-li tohoto souhlasu, můţe správní orgán vydat rozhodnutí 

ve správním řízení, v němţ pouţije podkladů získaných při přípravě zamýšlené 

subordinační smlouvy.
47

 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci 6A 188/94 konstatoval, ţe „úřad tu 

zaujímá stejné rovné postavení jako druhá smluvní strana a chybí tu poměr právní 

                                                 

44
 § 178 odst. 2 písm. c), odst. 6, 7, § 180 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

45
 § 24 odst. 3, 4, § 25 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 262. 
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nerovnosti.“
48

 Důvodová zpráva uvádí, ţe subordinace neznamená nerovné postavení 

smluvních stran v tom smyslu, ţe by bylo správnímu orgánu umoţněno, aby účastníku 

něco diktoval. Jedná se v zásadě o určitou moderaci obsahu závazku, který by jinak mohl 

vzniknout správním aktem. Z toho vyplývá, ţe v případě nedodrţení subordinační smlouvy 

ze strany účastníka, ji můţe správní orgán nahradit klasickým správním aktem.  

Příkladem subordinační veřejnoprávní smlouvy je smlouva o ochranných 

podmínkách, dohoda o vytvoření chráněného pracovního místa a zřejmě i smlouva 

o závazku veřejné sluţby v silniční nebo dráţní dopravě. Nejvyšší správní soud nemá 

pochyb, ţe poslední zmiňovaná smlouva je smlouvu veřejnoprávní, jen zůstávalo sporné, 

jestli je k jejímu přezkoumání příslušné Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo dopravy. 

Od roku 2009 se dovozuje, ţe příslušné je Ministerstvo vnitra, které je nadřízeným 

správním orgánem kraje v řízení vedeném v samostatné působnosti bez ohledu na věcnou 

povahu řízení.
49

 Hendrych rozděluje veřejnoprávní smlouvy do tří skupin a to na úkony 

zákonem výslovně označené za veřejnoprávní smlouvy, úkony výslovně povaţované 

za veřejnoprávní smlouvy soudní nebo správní praxí a instituty obdobné a úkony, jejichţ 

veřejnoprávní povahu lze dokládat toliko doktrinálně. Za výslovné subordinační 

veřejnoprávní smlouvy povaţuje veřejnoprávní smlouvy nahrazující některá územní 

rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení a tak zvané autorizační 

smlouvy, za které lze označit veřejnoprávní smlouvu k zajištění výkonu státní správy 

ve věcech sportovních létajících zařízení a veřejnoprávní smlouvu o provádění dílčích 

zkušebních úkonů v řízení o uznání osiva nebo sadby. Do druhé výše uvedené kategorie 

spadají dohody na podporu nezaměstnanosti, kde patří dohoda o zabezpečení pracovní 

rehabilitace a dohoda o zabezpečení poradenství, dohoda o přípravě k práci, dohoda 

o vytvoření chráněného pracovního místa a dohoda o vytvoření chráněné pracovní dílny, 

dohoda o rekvalifikaci, dohoda o vytváření veřejně prospěšných prací a dohoda o vytváření 

společensky účelných pracovních míst, dohody o poskytnutí příspěvků v rámci aktivní 

politiky nezaměstnanosti, dohoda o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových 

pracovních míst a dohoda o poskytnutí hmotné podpory rekvalifikace nebo školení nových 

zaměstnanců. Patří sem také smluvní závazky veřejné sluţby v oblasti silniční a dráţní 
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dopravy a smluvní ochrana přírody. Do poslední skupiny spadá dohoda o realizaci 

programů sniţování emisí látek znečišťujících ovzduší a dohoda o zařazení do aktivní 

zálohy. Určité rysy subordinačních smluv vykazují smlouvy s obcí v oblasti nakládání 

s odpady, dohoda mezi zřizovatelem zařízení pro výkon pěstounské péče, jímţ je obec, 

a pěstounem, koncesionářská smlouva o převedení výkonu některých práv a povinností 

státu jako vlastníka dálnice na vybranou právnickou osobu, smlouva o pověření právnické 

osoby působností vydávat osvědčení o původu bioproduktu nebo osvědčení o biopotravině, 

smlouva o zajištění zpracování statistických údajů, smlouva mezi provozovatelem 

veřejného pohřebiště a osobou zajišťující činnosti spojené s provozováním veřejného 

pohřebiště, smlouvu o provozování veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace, smlouvy 

ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů. 
50

  

Veřejnoprávní smlouvu lze uzavřít i po zahájení řízení. Poté co je smlouva 

uzavřena, správní orgán řízení zastaví. Příkladem můţe být, ţe stavební úřad se souhlasem 

dotčených orgánů uzavře se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo 

terénních úprav namísto vydání stavebního povolení. Dalším příkladem by mohlo být, 

ţe namísto vedení správního řízení o vyhlášení přírodní rezervace, by byla uzavřena 

veřejnoprávní smlouva mezi vlastníkem dotčeného pozemku a orgánem, který je oprávněn 

k tomuto vyhlášení, prohlašující dané území za chráněné jako přírodní rezervace.
51

 

3.2.4 Jednotlivé subordinační veřejnoprávní smlouvy 

Jednotlivé subordinační smlouvy můţeme rozdělit do tří skupin. Do první skupiny 

patří smlouvy, které jsou alternativou ke správnímu aktu. Je zde tedy moţnost volby, 

zda vydat správní akt nebo uzavřít veřejnoprávní smlouvu. Lze je označit za volitelné 

veřejnoprávní smlouvy a jsou jimi: 

a) Veřejnoprávní smlouvy nahrazující některá územní rozhodnutí. 

Stavební zákon v § 78 stanoví stavebnímu úřadu moţnost se souhlasem dotčeného 

orgánu uzavřít s osobou, která by byla ţadatelem o vydání územního rozhodnutí, 

veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně vyuţití území a o změně vlivu stavby 

na vyuţití území, která nahradí územní rozhodnutí. K účinnosti smlouvy je potřeba 

souhlasu osob, které by byly účastníky územního řízení. Náleţitosti obsahu veřejnoprávní 
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smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí, jsou obdobné jako náleţitosti příslušného 

územního rozhodnutí a stanoví je prováděcí právní předpis. Stavební úřad do 7 dnů 

od předloţení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí postup osobám, které by byly 

účastníky územního řízení podle zvláštního zákona. 

b) Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení. 

Stavební úřad můţe se souhlasem dotčených orgánů uzavřít se stavebníkem, který 

by jinak ţádal o vydání stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby 

nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení. Stavební úřad do 7 dnů od předloţení 

návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí postup osobám, které by byly účastníky stavebního 

řízení podle zvláštního zákona, protoţe k účinnosti smlouvy je potřeba jejich souhlasu. 

Dále se do této skupiny subordinačních smluv řadí smlouvy, které 

zprostředkovávají exkluzivní účast soukromých osob na plnění úkolů státní správy. Jsou to 

autorizační veřejnoprávní smlouvy, které jsou alternativou autorizačních aktů. Staša uvedl: 

“Jako veřejnoprávní smlouva mohou být koncipovány i některé případy autorizace, která 

je dnes chápána jako správní akt”.
52

 

a) Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu státní správy ve věcech 

sportovních létajících zařízení. 

Ministerstvo dopravy můţe svým rozhodnutím, tedy jednostranným autorizačním 

aktem, pověřit výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení právnickou 

osobu na základě její písemné ţádosti. Ministerstvo dopravy v rozhodnutí o pověření 

k výkonu státní správy stanoví podmínky a postupy při tomto výkonu a vymezí jeho 

rozsah. Ministerstvo dopravy a pověřená osoba uzavřou veřejnoprávní smlouvu v mezích 

pověření k provádění výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení. 

Je tedy zřejmé, ţe má konkretizovat jeho naplnění. Jiné náleţitosti smlouvy zákon 

neupravuje. Pokud není výkon státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení 

zabezpečen pověřenou osobou, zabezpečuje jej Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze. 

Náleţitosti ţádosti o pověření a doklady, které je nutno k ţádosti doloţit, stanoví prováděcí 

právní předpis.
53

 Pověřenými osobami jsou Aeroklub České republiky a Letecká amatérská 

asociace České republiky. 
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b) Veřejnoprávní smlouva o provádění dílčích zkušebních úkonů v řízení 

o uznání osiva nebo sadby 

Správní řád předpokládá speciální zákonné zmocnění k uzavření této subordinační 

smlouvy v zákoně o oběhu osiva a sadby. Tuto veřejnoprávní smlouvu můţe uzavřít 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský s odborně a technicky způsobilou fyzickou 

nebo právnickou osobou, která poskytuje záruky řádného provádění zkoušek. Tato osoba 

je povinná vést evidenci o činnostech, které jsou předmětem smlouvy. Její úkony podléhají 

dozoru Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Porušování povinností 

při provádění zkoušek je důvodem pro zrušení smlouvy. Se stejnou osobou lze smlouvu 

znova uzavřít aţ po uplynutí nejméně tří let. Z této veřejnoprávní smlouvy nevzniká vůči 

Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému ţádný finanční nebo hmotný 

nárok.
54

 

Soudní judikatura nebo výklady pro správní praxi se kloní k závěru, 

ţe veřejnoprávními smlouvami jsou: 

a) Dohody na podporu zaměstnanosti. 

 Dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace a dohoda o zabezpečení poradenství. 

Osoby se zdravotním postiţením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní 

rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka úřadu práce místně příslušná podle bydliště 

osoby se zdravotním postiţením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo 

můţe na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená 

na získání a udrţení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postiţením, kterou 

na základě její ţádosti zabezpečují krajské pobočky úřadu práce a hradí náklady s ní 

spojené. Ţádost osoby se zdravotním postiţením obsahuje její identifikační údaje; součástí 

ţádosti je doklad osvědčující, ţe je osobou se zdravotním postiţením. Pracovní rehabilitace 

zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání 

nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, zprostředkování, udrţení a změnu zaměstnání, změnu povolání 

a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. 

Poradenství se provádí za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů 

fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu 

                                                 

54
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 265.   



 

 25 

přípravy k práci osob se zdravotním postiţením a při výběru vhodných nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti. Poradenství je součástí aktivní politiky zaměstnanosti.
55

 

Dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace mezi úřadem práce a právnickou nebo 

fyzickou osobou obsahuje identifikační údaje účastníků dohody, identifikační údaje osoby 

se zdravotním postiţením, pro kterou je pracovní rehabilitace určena, obsah a délku 

pracovní rehabilitace, místo a způsob provedení pracovní rehabilitace, způsob, výši 

a podmínky úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace, způsob kontroly plnění 

sjednaných podmínek, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, podmínky a termín 

zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace, závazek 

právnické nebo fyzické osoby vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její poměrnou část, 

pokud nedodrţí sjednané podmínky nebo pokud jí byla jejím zaviněním poskytnuta 

neprávem nebo v částce vyšší, neţ náleţela, a lhůtu pro vrácení, ujednání o vypovězení 

dohody.
56

 

 Dohody o přípravě k práci. 

Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním 

postiţením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných 

pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Provádí se na pracovištích 

zaměstnavatele individuálně, v chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních 

místech nebo ve vzdělávacích zařízeních. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Jde jednak 

o dohodu mezi úřadem práce a osobou se zdravotním postiţením a jednak o dohody mezi 

úřadem práce a osobami, u nichţ se příprava na práci provádí.
57

  

 Dohoda o vytvoření chráněného pracovního místa a dohoda o vytvoření chráněné 

pracovní dílny. 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu 

se zdravotním postiţením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněná pracovní 

dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce 

a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, kde je v průměrném 

ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60% těchto zaměstnanců. Chráněné 

pracovní místo a chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně dvou let 
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ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa a chráněné 

pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.
58

 

 Dohody o rekvalifikaci. 

Rekvalifikací je získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace 

uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, případně zaměstnance. Jde jednak 

o dohodu mezi úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, jednak o dohodu 

mezi úřadem práce anebo rekvalifikačním zařízením nebo zaměstnavatelem. Uchazeči 

o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání lze poskytnout příspěvek.
59

  

 Dohoda o vytváření veřejně prospěšných prací a dohoda o vytváření společensky 

účelných pracovních míst. 

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příleţitosti vytvářené 

na dobu nejdéle 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, lze i opakovaně, k pracovnímu 

umístění uchazečů o zaměstnání. Mohou spočívat v údrţbě veřejných prostranství nebo 

úklidu a údrţbě veřejných budov či veřejných komunikací. Společensky účelná pracovní 

místa jsou pracovní místa zřizovaná nebo vyhrazovaná pro uchazeče o zaměstnání, kterým 

nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem a mohou být zřizována jako 

zaměstnanecká nebo i za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti. Na tyto pracovní 

příleţitosti a na zřizování těchto pracovních míst lze poskytnout příspěvek. Dohodu 

uzavírá úřad práce se zaměstnavatelem.
60

 

 Dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 

Tyto příspěvky jsou buď poskytovány na základě některé z výše uvedených dohod 

nebo můţe jít o překlenovací příspěvek osobě samostatně výdělečně činné, která přestala 

být uchazečem o zaměstnání, o příspěvek zaměstnavateli na dopravu zaměstnanců, 

o příspěvek zaměstnavateli na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému se věnuje 

zvýšená péče a o příspěvek zaměstnavateli při přechodu na nový podnikatelský program. 

V souvislosti s poskytnutím příspěvku jsou stanoveny podmínky, za nichţ bude 

poskytován. Nedodrţením podmínek je porušením rozpočtové kázně.
61
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 Dohoda o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst 

a dohoda o poskytnutí hmotné podpory rekvalifikace nebo školení nových 

zaměstnanců.  

Tyto dohody se zaměstnavateli uzavírá Ministerstvo práce a sociálních věcí 

a v obou případech jde o formu investičních pobídek. Dohoda o poskytnutí hmotné 

podpory na vytváření nových pracovních míst můţe být poskytnuta zaměstnavateli, který 

vytvoří nová pracovní místa v územní oblasti, ve které průměrná míra nezaměstnanosti 

dosahuje za stanovené období nejméně průměrné celostátní míry nezaměstnanosti. Dohoda 

o poskytnutí hmotné podpory rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců můţe být 

poskytnuta zaměstnavateli na částečnou úhradu nákladů, které budou na rekvalifikaci nebo 

školení nových zaměstnanců, skutečně vynaloţeny, podmínka minimální míry 

nezaměstnanosti zde platí stejně.
62

 

b) Smluvní závazky veřejné sluţby v dopravě. 

 Smlouva o závazku veřejné sluţby v oblasti silniční dopravy.
63

 

Závazky veřejné sluţby jsou provozní, přepravní a tarifní závazky ve veřejné 

linkové dopravě provozované ve veřejném zájmu za účelem zajištění dopravní obsluţnosti 

území, které dopravce přijal ve veřejném zájmu, a které by jinak ve svém obchodním 

zájmu nepřijal nebo přijal pouze zčásti. Tuto veřejnoprávní smlouvu uzavírá kraj, jde-li 

o zajištění základní dopravní obsluţnosti území kraje, nebo obec, jde-li o zajištění ostatní 

dopravní obsluţnosti, tedy zajištění dopravních potřeb obce nad rámec základní dopravní 

obsluţnosti území kraje. Dopravci se hradí prokazatelná ztráta vzniklá v důsledku plnění 

závazku. Předběţný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek 

veřejné sluţby uzavírá, je povinnou součástí smlouvy. Podle platné úpravy lze 

se souhlasem dopravce k uzavření smlouvy podmínit udělení licence k provozování 

linkové osobní dopravy nebo městské autobusové dopravy. Do 1. července 2000 bylo 

moţné závazek veřejné sluţby dočasně uloţit i správním aktem.
64

  

 Smlouvy o závazku veřejné sluţby v oblasti dráţní dopravy. 
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Tyto smlouvy lze uzavírat jak v dopravě na dráze celostátní a regionální, 

tak v dopravě na dráze tramvajové a trolejbusové. Smlouvu uzavírá Ministerstvo dopravy, 

jde-li o zajišťování dopravních potřeb státu, kraj, jde-li o zajištění základní dopravní 

obsluţnosti území kraje, nebo obec, jde-li o ostatní dopravní obsluţnost.
65

   

c) Smluvní zvláštní ochrana přírody. 

Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v součinnosti 

s vlastníky pozemků. Pro evropsky významné lokality lze namísto vyhlášení národní 

přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky nebo 

památného stromu, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo 

strom za památný, pokud jiţ nejsou zvláště chráněny podle zvláštního zákona, na základě 

písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným orgánem 

ochrany přírody. Smluvně lze chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými 

přírodními hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v rámci 

příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či ohroţených druhů ţivočichů 

a rostlin. Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat zejména vymezení ochranných podmínek 

chráněného území nebo památného stromu a způsob péče o chráněné území nebo strom. 

Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou věcného břemene, 

o jehoţ zápis do katastru nemovitostí poţádá příslušný orgán ochrany přírody. Náleţitosti 

obsahu smlouvy stanoví Ministerstvo ţivotního prostředí prováděcím právním předpisem. 

Tuto smluvní zvláštní ochranu území lze zrušit na základě písemné dohody uzavřené mezi 

vlastníkem pozemku a orgánem ochrany přírody oprávněným k vyhlašování. V případě 

nesouhlasu vlastníka pozemku rozhoduje o zrušení orgán ochrany přírody, který je dohodu 

oprávněn uzavřít.
66

 

Smlouvy, ve kterých je veřejnoprávní prvek obsaţen: 

a) Dohody o realizaci programů sniţování emisí látek znečišťujících ovzduší. 

Tyto dohody lze uzavírat podle zákona o ochraně ovzduší na celostátní úrovni 

(národní program), na úrovní kraje (krajský program) a na úrovni obce (místní program). 

Dohodu uzavírá příslušný orgán ochrany ovzduší s provozovateli stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší. Smyslem je řešit problémy související s místními nepříznivými 
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klimatickými a rozptylovými podmínkami, případně s jinými vlivy na imisní situaci. 

Na základě dohody můţe provozovatel přistoupit na plnění zpřísněných emisních limitů.
67

 

b) Dohoda o zařazení do aktivní zálohy. 

Touto dohodou uzavřenou mezi vojákem a krajským vojenským velitelstvím 

na dobu tří let dochází k dobrovolnému převzetí branné povinnosti. Předpokladem 

je potřeba ozbrojených sil a zdravotní způsobilost vojáka. V dohodě se uvede vojenský 

útvar, vojenské zařízení nebo vojenský záchranný útvar, pro který je voják připravován, 

sluţební zařazení, rozsah vojenských cvičení a předběţný souhlas s povoláním 

do sluţebního poměru vojáka z povolání na dobu dvou let. Voják nebo krajské vojenské 

zastupitelství mohou od dohody písemně odstoupit před uplynutím doby, na kterou 

je dohoda uzavřena.
68

 

3.2.5 Veřejnoprávní smlouvy mezi účastníky 

Účastníci správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu mají moţnost uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu o převodu nebo způsobu výkonu jejich práv nebo povinností. 

Podmínkou je, ţe to nevylučuje povaha věci nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. 

Účastníky správního řízení rozumíme v řízení o ţádosti ţadatele a další dotčené osoby, 

na které se pro společenství práv nebo povinností s ţadatelem musí vztahovat rozhodnutí 

správního orgánu a v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimţ má rozhodnutí zaloţit, 

změnit nebo zrušit právo nebo povinnost nebo prohlásit, ţe právo nebo povinnost buď mají 

nebo nemají. Ustanovení správního řádu nelze pouţít tam, kde převoditelnost veřejného 

subjektivního práva bude explicitně vyloučena zvláštním zákonem nebo to bude vyplývat 

ze zákonné úpravy. Předpokladem uzavření takovéto smlouvy je existence výslovného 

zákonného zmocnění a souhlasu správního orgánu, který posoudí zákonnost smlouvy a její 

soulad s veřejným zájmem. Teprve tímto souhlasem, který se uděluje ve správním řízení, 

smlouva platně vznikne. Pokud k veřejnoprávní smlouvě mezi účastníky přistoupí i správní 

orgán, pak platí, ţe k uzavření veřejnoprávní smlouvy udělil souhlas. Na přistoupení 

správního orgánu k této veřejnoprávní smlouvě není právní nárok a správní orgán musí 

zváţit uvedené skutečnosti a posoudit, zda je přistoupení k veřejnoprávní smlouvě vhodné 
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a účelné pro řádné plnění úkolů veřejné správy. Cílem takové smlouvy je nahradit poměrně 

sloţité formální řízení neformálnější dohodou stran se souhlasem správního orgánu.
69

 

Přestoţe to zákon výslovně neříká, z podstaty věci by mělo vyplývat, ţe správní 

orgán by měl o přistoupení ke smlouvě vydat odůvodněné a přezkoumatelné rozhodnutí. 

V opačném případě by nebylo nijak procesně moţné ověřit důvody a správnost postupu, 

který nahrazuje správní akt, jeţ by byl jinak ve věci vydán. Taková situace je ve veřejné 

správě nepřijatelná, neboť porušuje zásadu předvídatelnosti a o ochraně veřejného zájmu.
70

 

Protoţe stranami jsou ti, kdo by byli účastníky řízení o ţádosti, kdyby řízení 

probíhalo nebo probíhá, pak vzhledem k procesní rovnosti těchto účastníků můţeme tyto 

smlouvy označit za koordinační veřejnoprávní smlouvy, ovšem jen ve vztahu mezi 

smluvními stranami navzájem. Ve vztahu k vrchnostenskému oprávnění správního orgánu 

takovou smlouvu schválit nebo neschválit, případně k ní přistoupit jde o vztah 

subordinační. Proto se tyto veřejnoprávní smlouvy také nazývají smíšenými.
71

 

Podle § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně mohou být uzavírány 

smlouvy o zajištění plnění povinností vyplývajících z poţárněprávních předpisů jinou neţ 

implicitně povinnou osobou (například provozovatelem prostoru uţívaného 

k podnikatelské činnosti) nebo podle § 27 odst. 7 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 

umoţňujícího uzavření smlouvy mezi drţitelem práva k dobývacímu prostoru a další 

osobou o převedení tohoto oprávnění. Také ustanovení § 11 odst. 3 zákona 

č. 254/2001 Sb., vodního zákona například upravuje moţnost oprávněného umoţnit jinému 

výkon svého povolení k nakládání s vodami, nestanoví-li vodoprávní úřad jinak a smlouva 

o převedení práv a povinností z regulačního plánu vydaného na ţádost podle § 69 odst. 5 

stavebního zákona.
72
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4 Procesněprávní úprava veřejnoprávních smluv 

Veřejnoprávní smlouvy jsou upraveny v části páté správního řádu. Pro procedurální 

reţim veřejnoprávních smluv platí obdobné pouţití části první a přiměřené pouţití části 

druhé správního řádu. Dále pak přiměřené pouţití občanského zákoníku, s výjimkou 

ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, odstoupení od smlouvy, 

změně v osobě dluţníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví a ustanovení 

o započtení.
73

 

Veřejnoprávní smlouvy byly uzavírány jiţ v minulosti, avšak podle jiných 

zvláštních zákonů a smlouvy nebyly nazývány jako veřejnoprávní. Oproti zahraničním 

právním úpravám zakotvení veřejnoprávních smluv do našeho právního řádu dlouho 

chybělo. Tato právní úprava, kterou nalezneme v části páté správního řádu, mi připadá 

potřebná a přehledná, upravující všechny základní procedurální instituty, ať uţ uzavírání 

veřejnoprávních smluv, jejich změny, zrušení, zánik, výpověď nebo přezkoumávání a také 

řešení sporů z veřejnoprávních smluv. Podle této aktuální právní úpravy se řídí i smlouvy 

uzavřené před nabytím účinnosti nového správního řádu. Právní úprava veřejnoprávních 

smluv ve správním řádu je obecná, zvláštní právní úpravu nalezneme v jednotlivých 

zvláštních zákonech. Z toho tedy vyplývá postup, ţe nejprve se řídíme zvláštním zákonem 

upravujícím daný typ veřejnoprávní smlouvy (zákon o obcích, stavební zákon, zákon 

o ochraně přírody a krajiny), pak obecnou úpravou veřejnoprávních smluv v části páté 

správního řádu, pokud nenalezneme zde, tak pouţijeme obdobně část první a přiměřeně 

část druhou správního řádu a nakonec můţeme pouţít subsidiárně občanský zákoník 

(aţ na výjimky). Důleţité je veřejnoprávní smlouvu posuzovat vţdy podle svého obsahu, 

jímţ musí být úprava práv a povinností v oblasti veřejného práva, nikoli názvu, jejích 

smluvních stran nebo něčeho jiného. 

Správní řád uvádí základní zásady týkající se veřejnoprávních smluv. 

Jde především o dodrţování základních zásad činnosti správní orgánů vyjmenovaných 

v § 2 aţ 8 správního řádu. Zásada pojetí veřejné správy jako sluţby veřejnosti (§ 4 odst. 1), 

zásada smírnosti, respektive zásada preference dohody před vydáním autoritativního 

rozhodnutí (§ 5), zásada hospodárnosti (§ 6 odst. 2) a zásada dobré správy (§ 8 odst. 2) 

pak tvoří ideové východisko k tomu, aby se při výkonu veřejné správy vůči jejím 
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adresátům uplatňovaly i jiné neţ ryze autoritativní nástroje. Veřejnoprávní smlouvy jsou 

tak povaţovány za efektivnější formu činnosti veřejné správy moderního státu zaloţené 

na pojetí veřejné správy jako sluţby. V důsledku toho adresáti veřejné správy přestávají 

být pouhými objekty správy, ale je jim umoţněno na veřejné správě participovat. S tím by 

měla souviset i větší ochota adresátů dodrţovat veřejnoprávní povinnosti, neboť v případě 

veřejnoprávních smluv se k závazku, a tím ke splnění určité povinnosti, jeţ z ní vyplývá, 

sami zavázali, na rozdíl od toho, aby jim byla autoritativně uloţena.
74

  

Veřejnoprávní smlouvy nesmějí být v rozporu s právními předpisy, nesmějí 

je obcházet, musí být v souladu s veřejným zájmem, její uzavření musí být účelné, nesmí 

sniţovat důvěryhodnost veřejné správy, musí být veřejně prospěšná, musí zajišťovat 

efektivní plnění úkolů veřejné správy a nesmí vyvolávat dojem, ţe veřejná správa neplní 

povinnosti vyplývající ze správních norem.
75

 Nejvyšší správní soud judikoval, ţe pro 

interpretaci veřejnoprávních smluv, kde chybí veřejnoprávní úprava a kde se pouţije 

občanský zákoník se také uplatní zásady soukromého práva.
76

  

4.1 Proces uzavírání veřejnoprávních smluv 

Postup uzavírání veřejnoprávních smluv je upraven v § 163 a v §164 správního 

řádu a jedná se o speciální úpravu k občanskému zákoníku, úprava ve správním řádu 

se vyznačuje větší mírou kogentnosti, smluvní strany tedy nemají tak velkou smluvní 

volnost a nemají moţnost se od dané právní úpravy odchýlit. Pro uzavírání 

veřejnoprávních smluv platí obdobné principy, jaké jsou známy pro smlouvy 

soukromoprávního charakteru z občanského zákoníku. 

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy musí mít písemnou formu, zřejmě 

je moţné i elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem, za písemný návrh 

však nelze povaţovat ústní návrh učiněný do protokolu. Návrh je určen jednomu 

či několika subjektům a působí od doby, kdy dojde osobě nebo osobám, kterým je určen. 

Návrh musí směřovat k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Z hlediska jeho obsahu musí být 

dostatečně určitý, coţ znamená ţe musí být zřejmé kdo návrh činí, komu je určen, jaká 

veřejnoprávní smlouva má být uzavřena a jaký má být její obsah, a musí z něj vyplývat 
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navrhovatelova vůle, ţe v případě jeho přijetí je tímto návrhem vázán. Dále je nutné, 

aby návrh vznesený určitým subjektem veřejného práva, byl schválen jeho příslušným 

správním orgánem a můţe jej činit pouze ten, kdo je oprávněn jménem tohoto subjektu 

jednat. Zrušení návrhu veřejnoprávní smlouvy navrhovatelem je moţné pouze tehdy, 

pokud navrhovatelův projev směřující k jeho zrušení dojde osobě, jíţ je návrh určen, dříve 

nebo alespoň současně s návrhem veřejnoprávní smlouvy. To platí i v případě, ţe návrh 

smlouvy je neodvolatelný.
77

 

K předloţení návrhů veřejnoprávních smluv nebo také k přijetí návrhu mohou být 

zájemci vyzvání za podmínek stanovených v řízení o výběru ţádosti podle ustanovení 

§ 146 správního řádu, které se uplatní tehdy, kdy je vůle vést správní řízení o ţádosti, která 

nejlépe vyhovuje stanoveným kritériím. Návrh tedy není směřován vůči konkrétní osobě 

nebo osobám, ale vůči neurčitému počtu osob (potencionálních smluvních stran). Takové 

řízení o ţádosti se zahajuje vyhlášením veřejnou vyhláškou nebo hromadnými sdělovacími 

prostředky, kde se uvede lhůta pro podávání návrhů na uzavření smlouvy, která nesmí být 

kratší neţ 30 dnů, kritéria hodnocení podaných ţádostí a další podmínky.
78

 

Způsoby zániku návrhu smlouvy jsou taxativně uvedeny v § 163 odst. 3 správního 

řádu:  

 uplynutím lhůty, která v návrhu smlouvy byla pro přijetí určena, pokud 

v této lhůtě nebyl návrh smlouvy přijat, 

 pokud nebyla určena lhůta pro přijetí, uplynutím přiměřené doby 

s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které 

navrhovatel pouţil pro zaslání návrhu smlouvy, nebo 

 okamţikem, kdy projev o odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy dojde 

navrhovateli smlouvy. 

Pro uzavírání veřejnoprávních smluv platí obligatorně písemná forma a vázanost 

návrhem, přičemţ projevy vůle všech smluvních stran musí být na téţe listině. Pokud 

je smlouva na více listech, musí tyto být svázány neoddělitelně dohromady. Podobně jako 

soukromoprávní smlouva v občanském právu je i veřejnoprávní smlouva uzavřena 

okamţikem, kdy se návrh smlouvy setká se svým přijetím. Jsou-li smluvní strany budoucí 

veřejnoprávní smlouvy přítomny současně, je smlouva uzavřena, jakmile došlo k připojení 
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podpisu poslední ze smluvních stran. Pokud však smluvní strany nejsou přítomny 

současně, je pro uzavření smlouvy rozhodný okamţik, kdy návrh smlouvy opatřený 

podpisy ostatních stran dojde zpět navrhovateli. Podpisy na veřejnoprávní smlouvě nemusí 

být úředně ověřeny.
79

  

V určitých případech zákon stanoví, ţe je k uzavření veřejnoprávní smlouvy nutný 

souhlas správního orgánu. Tato smlouva bude uzavřena aţ dnem, kdy tento souhlas nabude 

právní moci. Z povahy věci lze dovodit, ţe tento souhlas se vydává ve správním řízení 

formou správního rozhodnutí a je přezkoumatelný na základě řádných i mimořádných 

opravných prostředků. Došlo-li by na základě mimořádných opravných prostředků 

ke zrušení pravomocného rozhodnutí o udělení souhlasu, smlouva by s ohledem na zásadu 

právní jistoty hned nezanikla. Bylo by nutné veřejnoprávní smlouvu v přezkumném řízení 

zrušit jako smlouvu, která se dostala do rozporu s právními předpisy.
80

  

Zajímavostí je logický rozpor tohoto zákonného poţadavku, neboť souhlas by měl 

být dle jazykového výkladu získán předem, před podpisem smlouvy, kdy ještě nemusí být 

definitivní text smlouvy znám. K tomu uvedl JUDr. Ondruš: „Z gramatického výkladu lze 

dovodit, že souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy je nutno získat před jejím podpisem, 

neboť pokud by tomu bylo naopak, nejednalo by se o souhlas, nýbrž o schválení, což je 

gramaticky i obsahově jiný druh správního aktu. Z dikce zákona zde vzniká teoretická fikce 

předčasného uzavření veřejnoprávní smlouvy, neboť v řízení o souhlasu s uzavřením 

smlouvy je správnímu orgánu předkládána konečná verze návrhu smlouvy, určená 

k podpisu.“
81

 Dále však dodává, ţe tato konstrukce je v zásadním rozporu s právní úpravou 

smluvních vztahů a jedná se zřejmě o technickou chybu předkladatele, která činí 

ustanovení obsoletním (to znamená, ţe ustanovení není zrušeno, ale vyjde z uţívání). 

Správní orgán, který dal souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy, má povinnost 

zveřejnit tuto smlouvu na své úřední desce podle § 26 správního řádu. Zákonný poţadavek 

bude splněn, bude-li smlouva na úřední desce vyvěšena alespoň 15 dnů. Veřejnoprávní 

smlouva uzavřena obcí musí být přístupná kaţdému na obecním úřadu obce, která je její 

smluvní stranou.
82
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Zvláštní zákony obvykle stanoví minimální obsahové náleţitosti smlouvy. Některé 

smlouvy musí obsahovat dohodu o způsobu úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s jejich 

plněním a ujednání o délce trvání smlouvy. Subordinační veřejnoprávní smlouvy obsahují 

téţ náleţitosti, jeţ by jinak byly obsaţeny ve správním rozhodnutí. Je-li rozhodnutí 

podmíněno závazným stanoviskem, musí smlouva obsahovat i podmínky v něm obsaţené. 

Kromě těchto povinných ujednání lze také dohodnout, ale pouze u koordinačních smluv, 

moţnost vypovědět smlouvu a moţnost podat návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy. 

Výpověď je potřeba předem písemně dohodnout, a to jiţ v samotné smlouvě, včetně 

výpovědní doby. Smlouva mezi obcemi ke splnění konkrétního úkolu musí obsahovat 

způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání majetku. Jedná se o specifický 

způsob zániku smlouvy, jeţ lze pouţít pouze pro uvedenou smlouvu. Přestoţe při postupu 

dle části páté správního řádu nelze pouţít ustanovení občanského zákoníku o odstoupení 

od smlouvy, bude třeba účinky odstoupení od smlouvy vykládat v souladu s úpravou v 

občanském zákoníku, z čehoţ vyplývá, ţe odstoupením se smlouva od počátku ruší. Proto 

také zákon poţaduje, aby ve smlouvě bylo dohodnuto i vypořádání majetku. S ohledem na 

nepouţitelnost ustanovení o odstoupení od smlouvy v občanském zákoníku na úpravu 

veřejnoprávních smluv, je třeba uvedené ustanovení povaţovat za výjimečné.
83

 

4.2 Přezkoumávání souladu veřejnoprávních smluv s právními 

předpisy 

Stejně jako u jiných právních úkonů, je potřeba u veřejnoprávních smluv dodrţovat 

a kontrolovat soulad s právními předpisy. Ve srovnání s občanskoprávními smlouvami 

je třeba tak činit hlavně proto, ţe z důvodu zachování právní jistoty nepřipadá obecně 

v úvahu neplatnost veřejnoprávních smluv. Přezkum zákonnosti, přesněji řečeno právnosti, 

protoţe nejde jen o soulad se zákonem, ale i s jinými právními předpisy, zahajuje jen 

správní orgán z úřední povinnosti a ke zrušení veřejnoprávní smlouvy můţe dojít i nad 

rámec důvodů neplatnosti soukromoprávních smluv. Kaţdá ze smluvních stran, která není 

správním orgánem, můţe dát podnět k věcně příslušnému správnímu orgánu k provedení 

přezkumného řízení a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu tohoto řízení 

dozvěděla. Tato lhůta je subjektivní a pořádková, coţ znamená, ţe dojde-li podnět později, 

správní orgán se jím musí zabývat. Přezkumné řízení můţe být zahájeno i kdyby k němu 

                                                 

83
 PREISLER, P. Veřejnoprávní smlouvy. JURISTIC [online]. 2007, březen [cit. 2010-04-26]. Dostupný z 

WWW: <http://spravni.juristic.cz/610095>. 



 

 36 

ţádný podnět učiněn nebyl a správní orgán zjistil rozpor s právními předpisy například 

při své kontrolní činnosti.
84

 

Pokud správní orgán dospěje v přezkumném řízení k závěru, ţe veřejnoprávní 

smlouva byla uzavřena v rozporu s právními předpisy, správní orgán ji zruší. Uplatňuje 

se zde zásada dobré víry. Jestliţe smlouva byla uzavřena v rozporu s právními předpisy, 

avšak újma, která by jejím zrušením nebo změnou vznikla některé ze smluvních stran, 

by byla ve zjevném nepoměru k újmě, která v důsledku porušení právního předpisu vznikla 

jiné smluvní straně nebo ve veřejném zájmu, řízení usnesením zastaví. Usnesení 

se zaznamenává do spisu a účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí. Správní 

orgán můţe zrušit i jen některá ustanovení veřejnoprávní smlouvy, která jsou v rozporu 

s právními předpisy, pokud z veřejnoprávní smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, 

za kterých byla uzavřena, nevyplývá, ţe zrušená ustanovení nelze oddělit od ostatních 

částí. Pokud je oddělit nelze a veřejnoprávní smlouva by nebyla nadále schopna svého 

právního ţivota, musí být veřejnoprávní smlouva zrušena celá.
85

 Veřejnoprávní smlouvy 

nelze v přezkumném řízení změnit, vyplývá to ze samotné povahy veřejnoprávní smlouvy. 

Příkladem rozporu s právními předpisy můţe být nedodrţení písemné formy nebo uzavření 

veřejnoprávní smlouvy bez souhlasu příslušného správního úřadu. 

Ustanovení § 165 odst. 4 správního řádu představuje ochranu třetích osob, jeţ by 

mohly být ovlivněny zrušením veřejnoprávní smlouvy. Stanoví, ţe zrušení koordinačních 

nebo subordinačních veřejnoprávních smluv nebo jejich jednotlivých ustanovení, 

se nedotýká úkonů učiněných vůči třetím osobám smluvní stranou při výkonu působnosti 

převzaté od jiné smluvní strany na základě této veřejnoprávní smlouvy. Pokud došlo 

ke zrušení veřejnoprávní smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení a rozhodnutí 

o tomto zrušení jiţ nabylo právní moci nebo je předběţně vykonatelné, přechází působnost 

v této věci na správní orgán, který by k ní byl příslušný, pokud by k uzavření takové 

veřejnoprávní smlouvy nedošlo. Například by se příslušnost k vyřizování přestupkové 

agendy vrátila na původní obec. 

Správním orgánem příslušným k přezkumnému řízení je zpravidla správní orgán, 

který je oprávněn řešit spor z veřejnoprávní smlouvy. A tím je buď Ministerstvo vnitra 
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pro koordinační smlouvy mezi krajem a jakýmkoli jiným subjektem, pro koordinační 

smlouvy mezi obcemi s rozšířenou působností navzájem nebo i pro další koordinační mezi 

obcemi, pokud si projednání sporu z nich vzešlého vyhradí, krajský úřad pro koordinační 

smlouvy mezi obcemi, které nejsou obcemi s rozšířenou působností, pokud si Ministerstvo 

vnitra tuto pravomoc nevyhradilo nebo jiný správní orgán, který je společně nadřízený 

smluvním stranám. Pokud smluvní stranou nejsou územní samosprávné celky, ale třeba 

státní orgány, a není-li společně nadřízeného správního orgánu, řeší spor v dohodě ústřední 

správní úřady nadřízené správním orgánům, které jsou nadřízeny smluvním stranám. 

Pro lepší ilustraci, například spor mezi finančním úřadem a úřadem práce by muselo řešit 

ve vzájemné dohodě Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. V případě 

subordinační veřejnoprávní smlouvy je k provedení přezkumného řízení příslušný 

nadřízený správní orgán správnímu orgánu, který je smluvní stranou. U veřejnoprávní 

smlouvy uzavřené mezi účastníky by byl příslušným orgánem správní orgán nadřízený 

správního orgánu, jehoţ souhlasu je třeba k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
86

 

Účastníky přezkumného řízení jsou smluvní strany příslušné veřejnoprávní 

smlouvy a u smlouvy mezi účastníky také správní orgán, jehoţ souhlasu bylo třeba 

k uzavření dané veřejnoprávní smlouvy. Na přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy 

nebo jejích jednotlivých částí s právními předpisy, se obdobně pouţijí ustanovení 

o přezkumném řízení podle hlavy IX části druhé správního řádu. Na přezkum 

veřejnoprávních smluv se neuplatní lhůta 15 měsíců pro vydání rozhodnutí ve věci 

v přezkumném řízení v prvním stupni a lhůta pro nutnost vydání usnesení o zahájení 

přezkumného řízení nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán 

o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku 

od právní moci rozhodnutí. 
87

 

4.3 Změna obsahu, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy 

Pro změny obsahu veřejnoprávních smluv platí obdobný reţim jako pro jejich 

uzavírání. Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy můţe být realizována pouze písemnou 

dohodou jejích smluvních stran.
88

 Pro učinění a přijetí návrhu na změnu veřejnoprávní 

smlouvy platí tedy stejný postup jako při jejím uzavírání. Jestliţe se k uzavření smlouvy 

                                                 

86
 JEMELKA, L. Správní řád: komentář.  2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7400-157-4. 

s. 565-566. 

87
 Tamtéţ, s. 566-567. 

88
 § 166 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 38 

vyţadoval souhlas správního orgánu, je tento souhlas vyţadován i ke změně obsahu 

veřejnoprávní smlouvy za stejných podmínek. Dohoda o změně smlouvy nabývá účinnosti 

stejně jako smlouva samotná. Správní orgán, který dal ke změně veřejnoprávní smlouvy 

souhlas, zveřejní změněný text veřejnoprávní smlouvy na své úřední desce stejně jako 

při jejím uzavření. 

Vzhledem k tomu, ţe veřejnoprávní smlouva musí mít obligatorně písemnou 

formu, tak také lze vypovědět veřejnoprávní smlouvu pouze písemně, a jen pokud to bylo 

ve smlouvě smluvními stranami předem dohodnuto, a jestliţe byla dohodnuta také 

výpovědní lhůta.
89

 Podle judikatury
90

 se při výpovědi nepoţaduje souhlas příslušného 

správního orgánu s výpovědí veřejnoprávní smlouvy, i kdyţ ho bylo potřeba při jejím 

uzavírání. Správní řád je tak v této otázce nedůsledný, protoţe tento souhlas vyţaduje 

při zrušení smlouvy se souhlasem ostatních stran. Můţe to být způsobeno snad jen tím, 

ţe výpověď je jednostranným právním aktem. 

Pro případ zrušení veřejnoprávní smlouvy na písemný návrh smluvní strany dává 

právní úprava přednost konsenzuálnímu postupu a pro tyto případy správní řád stanoví 

taxativně v § 167 důvody: 

 bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto, 

 změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu 

smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně spravedlivě 

poţadovat z tohoto důvodu, 

  jestliţe se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy, 

 z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo 

 jestliţe vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání smlouvy 

a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana 

prokáţe, ţe by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela. 

Podá-li tedy smluvní strana písemný návrh na zrušení smlouvy ze zákonem 

stanovených důvodů a ostatní strany s tím vysloví souhlas, pak veřejnoprávní smlouva 

zaniká dnem, kdy písemný souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní straně, která 

návrh na zrušení smlouvy podala. Jestliţe by některá ze stran veřejnoprávní smlouvy 

s jejím zrušením nesouhlasila a nepřistoupila by tím k návrhu na zrušení smlouvy, můţe 

být smlouva zrušena správním orgánem, který je jinak příslušný rozhodovat spory 
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z veřejnoprávních smluv. Takovým orgánem je Ministerstvo vnitra, krajský úřad nebo jiný 

správní orgán společně nadřízený smluvním stranám. V takovém případě platí, ţe bude 

daný správní orgán posuzovat zákonné důvody zrušení veřejnoprávní smlouvy. Na zrušení 

veřejnoprávní smlouvy není právní nárok. Pokud správní orgán rozhodne o zrušení 

smlouvy na základě návrhu na zrušení smlouvy, je veřejnoprávní smlouva zrušena dnem 

právní moci tohoto rozhodnutí. Proti takto vydanému správnímu rozhodnutí, lze podat 

řádné i mimořádné opravné prostředky, případně správní ţalobu podle soudního řádu 

správního. Vyloučena není ani moţnost domáhat se náhrady škody vzniklé zrušeným 

rozhodnutím o zrušení veřejnoprávní smlouvy po správním orgánu, který jej vydal, podle 

zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem.
91

 

Pokud byl k uzavření veřejnoprávní smlouvy nezbytný souhlas správního orgánu, 

vyţaduje se tento souhlas i ke zrušení veřejnoprávní smlouvy.
92

  

V tomto případě jde o zrušení smlouvy dohodou stran, coţ bývá v soukromém 

právu nazýváno výstiţnějším pojmem skončení platnosti smlouvy, respektive smluvního 

vztahu. Zrušení podle § 167 správního řádu kombinuje prvky dohody stran 

i autoritativního zrušení ze strany správního orgánu.
93

 

4.4 Souhlas třetích osob 

Veřejnoprávní smlouva musí respektovat práva a povinnosti třetích osob a nesmí 

do nich libovolně zasahovat, nejde-li však o veřejnoprávní smlouvu koordinační. Pokud 

se veřejnoprávní smlouva dotýká práv nebo povinností třetí osoby, nabývá smlouva 

účinnosti teprve v okamţiku, kdy s ní dá osoba písemný a výslovný souhlas, nikoli jen 

konkludentní. U veřejnoprávní smlouvy je moţné nahradit tento souhlas dotčených osob 

rozhodnutím správního orgánu ve správním řízení. V tomto správním řízení musí být 

osoba, která je přímo dotčená na svých právech nebo povinnostech, jeho účastníkem podle 

§ 27 odst. 2 správního řádu, a můţe tedy uplatňovat všechna práva k ochraně svých zájmů, 

například navrhovat důkazy, činit jiné návrhy na podporu svých tvrzení, vyjadřovat 
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se k podkladům rozhodnutí. Mohlo by rovněţ dojít k uplatnění opravných prostředků 

ve správním řízení. Toto ustanovení zabraňuje tomu, aby bylo obcházeno správní řízení. 

Buď musí přímo dotčená osoba souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, která 

se dotýká jejích práv nebo povinností nebo musí mít moţnost uplatňovat procesní 

prostředky k ochraně svých práv ve správním řízení. Ve správním řízení je na správním 

orgánu, jak vyhodnotí podklady získané při přípravě veřejnoprávní smlouvy a případné 

námitky uplatněné touto dotčenou osobou. Pokud u něj převáţí názor, ţe uzavření 

veřejnoprávní smlouvy nemělo být bráněno, vydá v dané věci rozhodnutí místo uzavření 

smlouvy. To by pak po nabytí právní moci bylo závazné pro všechny účastníky řízení 

a také pro všechny správní orgány.
94

 

Opomenutí získání souhlasu, je-li existence dotčené osoby účastníkům smlouvy 

známa, má za následek, ţe smlouva nenabývá účinnosti. Někdy nemusí být na první pohled 

zřejmé, ţe existuje osoba, které se smlouva přímo dotýká. V takovém případě, zjistí-li 

se následně, ţe taková osoba existuje, můţe podat podnět k přezkoumání smlouvy 

dle § 165 správního řádu. Nepochybně je to důvod pro zrušení smlouvy. Spornou otázkou 

je, zda lze souhlas udělit dodatečně.
95

 

4.5 Spory z veřejnoprávních smluv 

Při realizaci veřejnoprávních smluv můţe samozřejmě dojít ke sporům o právech 

a povinnostech z těchto smluv vyplývajících. V takovýchto případech se postupuje podle 

§ 141 správního řádu o sporném řízení. Podle tohoto ustanovení správní orgány 

ve sporném řízení řeší spory vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných, 

obchodních vztahů a spory z veřejnoprávních smluv. Tato řízení jsou zahajována na návrh 

a účastníky jsou navrhovatel a odpůrce. Spor navrhovatele a odpůrce nemusí skončit 

jen rozhodnutím, ale také uzavřením smíru, který podléhá schválení správního orgánu. 

Správní orgán zde zkoumá, zda smír neodporuje právním předpisům nebo veřejnému 

zájmu, a pokud těmto podmínkám vyhovuje, smír schválí. 

V případě sporů z veřejnoprávních smluv správní řád taxativně vymezuje subjekty, 

které jsou oprávněny tyto spory řešit. Je to Ministerstvo vnitra pro koordinační smlouvy 

mezi krajem a jakýmkoli jiným subjektem, pro koordinační smlouvy mezi obcemi 
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s rozšířenou působností navzájem a veřejnoprávní smlouva se musí týkat přenesené 

působnosti, nebo i pro další koordinační mezi obcemi, pokud si projednání sporu převezme 

(atrakce). Ministerstvo vnitra věc projedná s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným 

věcně příslušným ústředním správním úřadem. Například jednalo-li by se o smlouvu mezi 

kraji o zabezpečení dopravy, Ministerstvo vnitra by muselo věc projednat s Ministerstvem 

dopravy. Správní orgán, se kterým je případ projednáván, má postavení dotčeného orgánu. 

Toto projednání je povinné, avšak pro Ministerstvo vnitra není tento názor závazný. 

Krajský úřad je příslušný pro koordinační smlouvy mezi obcemi, které nejsou obcemi 

s rozšířenou působností, pokud si Ministerstvo vnitra tuto pravomoc nevyhradilo nebo jiný 

správní orgán, který je společně nadřízený smluvním stranám. Pokud smluvní stranou 

nejsou územní samosprávné celky, ale třeba státní orgány, a není-li společně nadřízeného 

správního orgánu, řeší spor v dohodě ústřední správní úřady nadřízené správním orgánům, 

které jsou nadřízeny smluvním stranám. V případě subordinačních veřejnoprávních smluv 

je k rozhodování sporů příslušný nadřízený správní orgán správnímu orgánu, který je 

smluvní stranou takové veřejnoprávní smlouvy. U veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi 

účastníky je příslušným orgánem správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který 

k uzavření veřejnoprávní smlouvy udělil souhlas. Proti rozhodnutí těchto orgánů nelze 

podat odvolání ani rozklad, nelze tedy napadnout ţádným řádným opravným prostředkem. 

Toto má přispět k právní jistotě smluvních stran. Uplatnit však lze mimořádné opravné 

prostředky a dozorčí prostředky čili obnovu řízení, přezkumné řízení, vydání nového 

rozhodnutí nebo stíţnost v případě nevhodného chování úředních osob nebo nesprávného 

postupu správního orgánu nebo ţalobu ve správním soudnictví podle soudního řádu 

správního.
96
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5 Kontrola a dozor nad výkonem přenesené a samostatné 

působnosti územních samosprávných celků 

Zpravidla nestačí specifickou činnost fyzických nebo právnických osob jen právně 

regulovat, a tak ji usměrňovat, ale je potřeba ji také kontrolovat. Obecně o kontrole 

ve veřejné správě jsem pojednala v podkapitole 1.3. Na tomto místě naváţu a zaměřím 

se na kontrolu a dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti územních 

samosprávných celků. A to z toho důvodu, ţe praktická část diplomové práce se bude týkat 

právě hodnotící zprávy Ministerstva vnitra k výsledkům kontrol výkonu přenesené 

a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 

2008 – 2009, kterou zpracoval odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 

České republiky.  

Nejprve je však potřeba vymezit pojem územní samosprávné celky a jejich 

samostatnou a přenesenou působnost. Veřejnými samosprávnými korporacemi, nebo-li 

územními samosprávnými celky, jsou obce – základní samosprávné celky a kraje – vyšší 

samosprávné celky. Hlavní město Praha tvoří výjimku a je jak obcí, tak krajem. 

Samosprávné celky jsou územním společenstvím občanů, která mají právo na samosprávu, 

jak vyplývá z Ústavy. Obce a kraje jsou veřejnoprávními korporacemi, právnickými 

osobami odlišnými od státu, vystupují v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost, mohou mít vlastní majetek a hospodařit s ním podle vlastního rozpočtu. 

Úkolem obce a kraje je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

Mezi základní znaky územních samosprávných celků patří územní základ, osobní základ 

a právo na samosprávu. Obec je vţdy součástí kraje. Právní základ obecního a krajského 

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

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

a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Záleţitosti, které se řadí do samostatné působnosti, jsou ty, které jsou územnímu 

samosprávnému celku vlastní jakoţto právnické osobě i subjektu veřejné správy, a jeţ 

vykonávají veřejnoprávní korporace vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Jsou to 

především ty záleţitosti, jejichţ plnění je bezprostředním zájmem existence a rozvoje 

územního společenství. Tato samostatnost je samozřejmě dána právním rámcem. Obce 

a kraje se řídí při výkonu samostatné působnosti, to je při vydávání obecně závazných 

vyhlášek, zákonem a v ostatních záleţitostech téţ jinými právními předpisy vydanými na 
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základě zákona. Výkon samostatné působnosti je subjektivním právem územních 

samosprávných celků, stát, případně jeho orgány, mohou do tohoto rámce zasahovat jen, 

vyţaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.
97

 Územním 

samosprávným celkům náleţí také prostředky právní ochrany jejich samostatné působnosti 

nejen ve správním a ústavním soudnictví (například ústavní stíţnost orgánů územní 

samosprávy proti nezákonnému zásahu státu). Některé úkoly, které plní obec, jsou 

obligatorní a některé jsou ponechány na její vůli, zda bude určité záleţitosti vykonávat 

nebo ne, jsou tedy fakultativní. Všeobecně je vymezen rozsah samostatné působnosti jako 

obstarávání záleţitostí, které jsou ve výlučném nebo převáţném zájmu místního nebo 

regionálního společenství a jsou způsobilé k tomu, aby je spravoval samosprávný celek 

v rámci svého území, vytváření podmínek pro všestranný rozvoj území a uspokojování 

potřeb obyvatel. Do samostatné působnosti se řadí například oblasti jako záleţitosti 

existence obce a jejich územních změn, vnitřní organizace obce, rozpočtové hospodaření, 

hospodaření s obecním majetkem, podnikatelské aktivity obce, zakládání a zřizování 

právnických osob a organizačních sloţek obcí, zabezpečování místních záleţitostí 

veřejného pořádku, spolupráce obce s jinými subjekty, záleţitosti rozvoje obce.
98

 

Do samostatné působnosti patří spravování vlastních záleţitostí a naopak 

při přenesené působnosti vykonávají územní samosprávné celky záleţitosti jiného nositele 

správy a to státu. Jde tedy jakoby o cizí záleţitosti z pohledu samosprávných celků 

a z pohledu státu jde o nepřímý výkon státní správy. Článek 105 Ústavy předpokládá, 

ţe zákon svěří přenesenou působnost přímo orgánům územní samosprávy a ne územním 

samosprávným celkům jako takovým. Záleţitosti v přenesené působnosti mají povahu 

povinností uloţených na základě zákona. Jednotky územní samosprávy nemají právní 

nárok na výkon přenesené působnosti. 
99

 

Pod správním dozorem chápeme takovou správní činnost, při které vykonavatel 

veřejné správy, tedy dozorčí orgán, pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává 

jej s chováním ţádoucím a s poţadavky právních norem. Při zjištění porušení práva 

uplatňuje prostředky nápravy nebo sankční prostředky. Povinnosti, jejichţ pozorování 

je při výkonu správního dozoru relevantní, vyplývají ze zákona nebo jiného právního 

                                                 

97
 Čl. 101 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

98
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 160-164. 

99
 Tamtéţ, s. 165. 



 

 44 

předpisu, z jiného právního předpisu, jehoţ závaznost zakládá zákon, z opatření obecné 

povahy, ze správního aktu a z veřejnoprávní smlouvy. Správní dozor můţe být průběţný 

nebo následný, soustavný nebo jednorázový.
100

 

Dozor státu nad výkonem samosprávy umoţňuje Ústava a to jen vyţaduje-li to 

ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.
101

 Ústava totiţ v čl. 8 zaručuje 

právo na územní samosprávu. Státní dozor se v zásadě realizuje ve třech oblastech: 

zákonnost opatření samosprávy, hospodaření samosprávy, výkon státní správy v rozsahu 

přenesené působnosti. Kontrola a dozor v těchto oblastech je upraven zejména v zákoně o 

obcích, zákoně o krajích a zákoně o hlavním městě Praze, které podrobně řeší především 

dozor státu nad výkonem samostatné a přenesené působnosti a způsob nápravy vadných 

aktů.
102

  

Dozor nad výkonem samostatné působnosti krajů přísluší Ministerstvu vnitra. 

Výhradním kritériem pro posuzování činnosti krajů je zákonnost. Vlastní výkon dozoru 

nesmí omezovat kraje ve výkonu jejich samostatné působnosti. Tento dozor se však 

nevztahuje na rozhodnutí vydaná ve správním řízení a na soukromoprávní úkony kraje. 

Procesní pravidla pro uskutečňování dozoru jsou zakotvena v § 87 a § 89 zákona o krajích. 

Nápravnými prostředky dozoru jsou výzva ke změně nebo zrušení nezákonného opatření 

a oprávnění pozastavit výkon nezákonného opatření. Dozor nad výkonem samostatné 

působnosti obcí je koncipován obdobně, takţe dozor dnes tak provádí výlučně Ministerstvo 

vnitra. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných 

opatření orgánů obce v přenesené působnosti je svěřen krajskému úřadu. Dozor nad 

výkonem přenesené působnosti krajů je svěřen věcně příslušnému ministerstvu nebo 

jinému ústřednímu správnímu úřadu. Mimo rámec dozoru je obcím stanovena povinnost 

oznámit krajskému úřadu zamýšlené sloučení obce nebo připojení k jiné obci a povinnost 

předem projednat s ředitelem krajského úřadu záměr svěřit komisi rady obce výkon 

přenesené působnosti. Souhlasu Ministerstva vnitra podléhají některé smlouvy o spolupráci 

uzavírané s kraji, obcemi, nebo dobrovolnými svazky obcí v zahraničí.
103
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Účelem kontroly orgánů územních samosprávných celků je zjistit, zda při výkonu 

samostatné působnosti dodrţují zákony a jiné právní předpisy a při výkonu přenesené 

působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích téţ usnesení vlády, směrnice 

ústředních správních úřadů a samozřejmě také opatření příslušných orgánů přijatá 

při kontrole podle zákona. Kontrolu provádějí pověření zaměstnanci kontrolních úřadů. 

Právní úprava stanoví jejich oprávnění a povinnosti při provádění kontroly. Kontrolu 

výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, městských obvodů 

a městských částí územně členěných statutárních měst provádějí pověření zaměstnanci 

kraje zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci územně členěného statutárního města 

zařazení do jeho magistrátu a zaměstnanci státu zařazení do Ministerstva vnitra. Kontrolu 

výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům kraje provádějí pověření zaměstnanci 

státu zařazení do Ministerstva vnitra. Kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené 

orgánům kraje vykonávají pověření zaměstnanci státu zařazení do věcně příslušného 

ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu. O průběhu kontroly se vyhotoví 

protokol o kontrole, který by měl obsahovat všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení 

zjištěného nezákonného postupu. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti 

svěřené orgánům obcí můţe obsahovat doporučení moţného řešení zjištěných nedostatků. 

Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti můţe uloţit orgánu obce splnit úkol 

stanovený zákonem nebo provést nápravu nedostatků zjištěných při kontrole a podat o tom 

kontrolnímu orgánu písemnou zprávu. Proti protokolu o kontrole můţe starosta 

kontrolované obce, hejtman kontrolovaného kraje či jimi pověřený zástupce podat 

námitky, o kterých rozhoduje kontrolující, nevyhoví-li jim, lze podat proti rozhodnutí o 

námitkách odvolání k tomu, kdo kontrolujícího pověřil kontrolou. Zvláštním případem 

kontroly je přezkoumávání hospodaření obcí a krajů.
104

 

                                                 

104
 HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 837 s. ISBN: 978-80-7400-

049-2. s. 174-175. 



 

 46 

5.1 Hodnotící zpráva Ministerstva vnitra k výsledkům kontrol 

výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů 

a hlavního města Prahy
105

 

Koordinační úloha Ministerstva vnitra je zakotvena v usnesení vlády 1181 ze dne 

18. října 2006 o Postupu ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů 

hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru 

a kontroly územních samosprávných celků. Plnění koordinační role si Ministerstvo vnitra 

prosadilo samo vědomo si plně významu této úlohy pro zkvalitnění fungování veřejné 

správy především jako sluţby občanům. Výrazem koordinační role Ministerstva vnitra 

v oblasti veřejné správy svěřené orgánům územních samosprávných celků je mimo jiné 

Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené 

orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy. 

Hodnotící zpráva je materiálem zpracovávaným Ministerstvem vnitra na základě 

podkladů od příslušných orgánů veřejné správy a pravidelně ve dvouletých intervalech 

předkládaným ministrem vnitra vládě České republiky, která na základě výsledků 

obsaţených v Hodnotící zprávě přijímá příslušná opatření. 

Cílem Hodnotící zprávy je podat vládě přehledné, komplexní a zejména 

vypovídající informace o fungování a úrovni výkonu veřejné správy územními 

samosprávnými celky, tedy o realizaci výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené 

orgánům územních samosprávných celků (orgánům obcí, krajů, hlavního města Prahy 

a městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst) a navrţení 

adekvátních opatření v případě zjištění nedostatků.  

Hodnotící zpráva představuje jeden z nejvýznamnějších dokumentů ve veřejné 

správě vůbec. Základním smyslem Hodnotící zprávy je zhodnocení výkonu přenesené 

a samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků ze strany věcně 

příslušných kontrolních orgánů, a zejména pak navrţení opatření v případech, kdy byly 

shledány nedostatky či rezervy ve výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené 

orgánům územních samosprávných celků a upozornění na další okolnosti, které mají vliv 

na výkon těchto působností. Ministerstvo vnitra usiluje o to, aby podaná informace byla 

v maximální moţné míře vypovídající a poskytovala komplexní obraz fungování veřejné 
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správy v celé její šíři. Výstupy kontrol jsou opravdu přínosné jen tehdy, přispějí-li 

k důkladnějšímu naplnění základních principů činnosti orgánů veřejné správy, které jsou 

formulovány v první části správního řádu pod označením princip dobré správy a pojetí 

veřejné správy jako sluţby veřejnosti. Hodnotící zpráva je tak dokumentem dokladujícím 

řádné fungování systému vyhodnocování výsledků kontrol a řešení nedostatků, na které 

jednotlivé orgány upozorňují na základě vlastních poznatků z kaţdodenní praxe. 

Současná Hodnotící zpráva za léta 2008 - 2009 navazuje na strukturu a obsah 

předcházející Hodnotící zprávy. Je však rozšířena o některé aspekty významné z hlediska 

zhodnocení několika institutů zakotvených v právním řádu České republiky, či z hlediska 

námětů na zlepšení výkonu veřejné správy jakoţto sluţby veřejnosti. Oproti zprávě 

zpracované za předchozí kontrolní období bylo v Hodnotící zprávě za léta 2008 - 2009 

nově zpracováno:  

 stanovisko veřejného ochránce práv k výkonu přenesené působnosti, 

 subkapitola blíţe věnovaná vybranému úseku státní správy – územnímu plánování 

a stavebnímu řádu,  

 subkapitola hodnotící institut veřejnoprávních smluv, 

 závěrečná shrnující část zprávy, kterou je moţno označit jako manaţerskou, v níţ 

jsou zachyceny nejpodstatnější poznatky z jednotlivých kapitol, 

 podrobně rozpracována část Ministerstva financí včetně dozoru nad přezkoumáním 

hospodaření územních samosprávných celků.  

Uvedené změny v obsahu Hodnotící zprávy přispěly k tomu, ţe se zvýšila 

vypovídací schopnost tohoto materiálu a objektivizovalo se hodnocení výsledků výkonu 

přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků. 

Přestoţe Hodnotící zpráva obsahuje či popisuje některé problémové úseky státní správy 

nebo nedostatky na některých úsecích státní správy, lze konstatovat, ţe nebyly 

zaznamenány výraznější problémy v nastavení sytému kontrol či procesním reţimu 

provádění kontrol – tím není dotčena potřeba sjednotit procesní reţim provádění kontrol 

pod jednotná pravidla s jasnými právy a povinnostmi jak na straně kontrolované osoby, 

tak na straně kontrolujícího, jakoţ i nastavením jednotných procesních postupů zvýšit 

transparentnost prováděných kontrol vedoucí ke sníţení potenciálního korupčního rizika 

v této oblasti.  

Hodnotící zpráva posuzuje následující úrovně kontrol:  
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 kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů a hlavního města 

Prahy – kontrolními orgány jsou ústřední správní úřady, případně jejich organizační 

sloţky,  

 kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí – kontrolními orgány 

jsou krajské úřady a v některých případech i ústřední správní úřady (například 

Ministerstvo obrany),  

 kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských 

částí a městských obvodů územně členěných statutárních měst a městských částí 

hlavního města Prahy – kontrolními orgány jsou magistráty těchto měst,  

 kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního 

města Prahy – kontrolním orgánem je Ministerstvo vnitra.  

Vzhledem k věcnému charakteru Hodnotící zprávy je tento materiál zpracován 

vţdy v úzké součinnosti se všemi ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, které 

na základě příslušných zákonů participují na kontrolách územních samosprávných celků. 

Na přípravě materiálu se podílejí téţ krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy, 

magistráty územně členěných statutárních měst a další dotčené subjekty jako například 

Kancelář veřejného ochránce práv. Tyto subjekty zasílají podklady, které následně 

Ministerstvo vnitra vyhodnotí a zapracuje do Hodnotící zprávy. Skutečnost, 

ţe do Hodnotící zprávy jsou zařazeny nejen poznatky ústředních správních úřadů, ale také 

poznatky z kontrolní činnosti získané od krajských úřadů a poznatky dalších zmíněných 

orgánů, napomohla vytvořit ucelený obraz o úrovni výkonu státní správy v přenesené 

působnosti v celé její vertikální ose řízení, coţ bylo jejím účelem. Při zpracování 

vyhodnocení výsledků kontrol vychází Ministerstvo vnitra z dílčích informací 

spolupracujících kontrolních orgánů. 

Účelem Hodnotící zprávy za léta 2008 - 2009 je: 

 zhodnocení výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům územních 

samosprávných celků ze strany věcně příslušných kontrolních orgánů, 

 posouzení systému a organizace kontrol jednotlivých kontrolních orgánů 

a vyhodnocení základních (zásadních) nedostatků zjištěných v dané oblasti, 

 navrţení opatření v případech, ve kterých byly zjištěny nedostatky či rezervy 

ve výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům územních 

samosprávných celků, a upozornění na další okolnosti, které mají vliv na výkon 

těchto působností, 
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 zhodnocení postupů a organizace kontrol provedených jednotlivými úřady 

a přispění ke zkvalitnění kontrolní činnosti, to znamená zlepšení kvality 

vykonávaných kontrol, jakoţ i přenesené působnosti svěřené orgánům územních 

samosprávných celků, 

 zmapování příčin nespokojenosti občanů na vybraných úsecích veřejné správy, 

 navrţení legislativních změn k odstranění současných mezer v platné právní 

úpravě. 

5.2 Veřejnoprávní smlouvy v Hodnotící zprávě
106

 

Veřejnoprávní smlouvy měly slouţit k dočasnému zajištění výkonu státní správy 

v přenesené působnosti obcemi, které za tím účelem uzavřou za úplatu smluvní vztah 

s jinými obcemi, a to za dodrţení zákonem poţadovaných formálních náleţitostí. Tento 

druh smluvních vztahů byl od samého počátku své existence (od 12. 7. 2002, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 313/2002 Sb., kterým se mění zákon o obcích, a to v části týkající se 

veřejnoprávních smluv) koncipován jako mimořádný prostředek, který měl především 

zabránit potíţím bezprostředně souvisejícím s nově nastalou situací po reformě územní 

veřejné správy, neboť některé obce nebyly schopny v nových podmínkách dočasně 

zabezpečit kompletní rozsah výkonu přenesené působnosti. Přestoţe účelem zakotvení 

veřejnoprávních smluv mezi obcemi podle zákona o obcích bylo dočasně nahradit situaci 

po zrušení okresních úřadů (k 1. 1. 2003), pro řadu obcí je i v dnešní době uzavření 

veřejnoprávních smluv jednou z mála moţností, jak zajistit odpovídajícím způsobem 

výkon přenesené působnosti. Můţeme rozlišit dva typy veřejnoprávních smluv, týkající se 

výkonu přenesené působnosti obcí, podle zákona o obcích: 

 Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi s rozšířenou působností, k nimţ dává souhlas 

Ministerstvo vnitra – obecní úřad jedné obce s rozšířenou působností vykonává 

přenesenou působnost (nebo její část) za obecní úřad jiné obce s rozšířenou 

působností ve správním obvodu jednoho krajského úřadu podle § 66a zákona o 

obcích, 

 Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi a obcemi s pověřeným obecním úřadem, 

k nimţ dává souhlas příslušný krajský úřad - orgány jedné obce vykonávají 
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přenesenou působnost (nebo její část) za orgány jiné obce ve stejném správním 

obvodu obce s rozšířenou působností podle § 63 zákona o obcích (předmětem 

veřejnoprávních smluv nemůţe být přenesená působnost svěřená orgánům jen 

některých obcí). 

5.2.1 Veřejnoprávní smlouvy se souhlasem Ministerstva vnitra 

Podle poznatků z praxe Ministerstva vnitra v souvislosti s vývojem počtu platných 

a účinných smluv mezi obcemi s rozšířenou působností lze dojít k závěru, ţe s postupem 

let uplynulých od reformy územní veřejné správy počet těchto smluv klesá. Celkový počet 

uzavřených veřejnoprávních smluv mezi obcemi s rozšířenou působností poklesl 

ze 166 smluv v roce 2003 na 64 smluv v roce 2004 a dále postupně klesal aţ na 24 smluv 

v roce 2007 a stejný počet smluv byl uzavřen i v roce 2008. V roce 2003 byly smlouvy 

nejvíce uzavřeny v dopravně-správní agendě. V dalších letech patřily mezi nejčetnější 

agendy sociálně-právní ochrana dětí a památková péče. V roce 2009 je jednoznačně 

nejčetnější agendou náročná a specializovaná sociálně-právní ochrana dětí. Mírný nárůst 

oproti roku 2008 z 24 na 27 smluv v roce 2009 byl způsoben především uzavřením 

smlouvy mezi čtyřmi městy kraje Vysočina na činnost pohotovostního pracovníka podle 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kdy se tato čtyři města střídají při výkonu 

pohotovosti podle rozpisu, coţ je ekonomicky výhodné pro všechny zúčastněné. 

Z přehledu počtu platných a účinných veřejnoprávních smluv lze vysledovat tento trend 

vývoje – pokud nejsou na obce s rozšířenou působností kladeny platnou právní úpravou 

poţadavky zajistit určité málo četné, avšak sloţité a specializované agendy (například 

dříve výkon civilní sluţby či zcela nově výkon veřejně prospěšných prací), lze konstatovat, 

ţe postupně dochází k poklesu počtu uzavíraných veřejnoprávních smluv. Lze tedy 

shrnout, ţe hlavním důvodem pro uzavírání smluv byla dříve především nemoţnost 

zabezpečit výkon určitých specializovaných agend v přenesené působnosti v odpovídající 

kvalitě. Dnes hraje nejvýznamnější roli spíše ekonomická stránka věci a moţnost 

zabezpečit výkon konkrétní agendy v rámci přenesené působnosti levněji a efektivněji 

prostřednictvím jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, která disponuje 

dostatečným počtem úředníků s odpovídající specializací a odborností. Je otázkou, nakolik 

kritérium ekonomičnosti vyhovuje potřebám občanů zejména z hlediska dostupnosti. 
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(Vysvětlivky: OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí, SP+SZ – Sociální péče a sociální zabezpečení, 

STP – Státní památková péče, PORaD – Péče o rodinu a děti, NL – Návykové látky) 

5.2.2 Veřejnoprávní smlouvy se souhlasem krajských úřadů 

Výše uvedené hodnocení veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi 

s rozšířenou působností navzájem ovšem není platný pro vývoj v oblasti veřejnoprávních 

smluv schvalovaných krajským úřadem, neboť zde nebyl zaznamenán pokles počtu smluv, 

nýbrţ dokonce v rámci některých agend došlo v posledních letech ke značnému nárůstu 

počtu smluv (například v případě přestupkové agendy). K 31. prosinci 2009 bylo účinných 

5 296 veřejnoprávních smluv mezi obcemi, přičemţ k 31. prosinci 2003 bylo uzavřeno 

3 738 veřejnoprávních smluv. Trend výrazného nárůstu jejich počtu je zřejmý 

a pochopitelný zejména v prvních letech od zavedení tohoto institutu do právního řádu. 

Avšak následný, byť pozvolný, nárůst v posledních třech letech jiţ signalizuje, ţe obce 

pokládají řešení zajištění výkonu některých agend za pomoci veřejnoprávních smluv 
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za něco zcela běţného a normálního, za setrvalý stav, co není ani třeba odůvodňovat jako 

mimořádné řešení dané situace. Jedná se však o nesystémové řešení zajištění výkonu 

základního rozsahu státní správy dle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích. Nejčetnější 

skupinou veřejnoprávních smluv je agenda přestupků. Současná právní úprava nemotivuje 

především menší obce, které nemají větší počet zaměstnanců zařazených do obecního 

úřadu, aby vynakládaly finanční prostředky na zajištění zákonem poţadované zkoušky 

odborné způsobilosti úředníka, který by vykonával například agendu přestupků, jejichţ 

četnost je nízká. V roce 2009 se jednalo o 82 % všech uzavřených veřejnoprávních smluv. 

Náklady hrazené obci vykonávající přenesenou působnost v rámci veřejnoprávních smluv 

jsou také většinou niţší, neţ by činily náklady na smluvní zajištění osoby s právnickým 

vzděláním, která by v případě přestupkové agendy stála v čele komise pro projednávání 

přestupků. Dochází tak faktickému přesunu části přenesené působnosti v základním 

rozsahu svěřené všem obcím na obce s odborným aparátem. Jelikoţ velké mnoţství obcí 

určité náročné specializované agendy nevykonává buď z důvodu jejich malé četnosti, nebo 

z důvodu faktické neschopnosti zabezpečit jejich výkon a přenáší je tak pomocí 

veřejnoprávních smluv na vyšší stupeň veřejné správy – na obce s rozšířenou působností 

(případně obce s pověřeným obecním úřadem), pak lze vyvodit doporučující změnu 

současných právních předpisů spočívající přenesení takovéto agendy konkrétním zvláštním 

zákonem na jinou úroveň veřejné správy a to v souladu s principem subsidiarity a zajištění 

kvality veřejné správy. Pro podporu moţnosti převedení přestupkové agendy na obce 

s rozšířenou působností (tedy odejmutí této agendy menším obcím) se vyjádřila i většina 

krajských úřadů. Z procesního hlediska je třeba zdůraznit, ţe řízení o udělení souhlasu 

krajského úřadu k uzavření takovéto veřejnoprávní smlouvy je přitom běţným řízením 

o ţádosti podle § 44 a násl. správního řádu, kdy součástí ţádosti, která by měla být 

z povahy věci zejména při uzavírání nové veřejnoprávní smlouvy řádně odůvodněna, je 

i text veřejnoprávní smlouvy. Podle § 160 odst. 5 správního řádu má být veřejnoprávní 

smlouva a její obsah posuzován z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným 

zájmem. Veřejnoprávní smlouvy se vţdy posuzuje podle svého skutečného obsahu 

a posuzuje se rovněţ i soulad s kritérii obsaţenými v § 159 odst. 3 správního řádu, přičemţ 

podle tohoto ustanovení nesmí uzavření veřejnoprávní smlouvy sniţovat důvěryhodnost 

veřejné správy, musí být účelné a správní orgán musí mít za cíl plnění úkolů veřejné 

správy. Z praxe jsou však známy případy, ve kterých obce pokládají souhlas s uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy za samozřejmý. Lze konstatovat, ţe se ukazuje na základě 

poznatků z praxe jako vhodné doporučit uzavírat veřejnoprávní smlouvy na dobu určitou – 
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jedná se zde o neţádoucí zakonzervování stavu. Za vhodné lze pokládat kupříkladu 

omezení doby trvání veřejnoprávní smlouvy ze zákona na dobu určitou a to maximálně 

na tři nebo čtyři roky, poté by vţdy mělo dojít k přezkumu potřebnosti takovéto smlouvy 

nebo k uzavření nové veřejnoprávní smlouvy na další období.  

 

 

(Vysvětlivky: EÚD – Elektronická úřední deska, SPOD – Sociálně-právní  ochrana dětí)  
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6 Závěr 

Právní úprava veřejnoprávních smluv v našem právním řádu dlouho chyběla, 

existovala pouze útrţkovitě ve zvláštních zákonech. Aţ nový správní řád zákon 

č. 500/2004 Sb. účinný od 1. 1. 2006 tento stav napravil a přinesl první obecnou a ucelenou 

právní úpravu veřejnoprávních smluv, která stanovila více či méně jasná pravidla jak 

hmotněprávním tak procesněprávním aspektům veřejnoprávních smluv. Tato úprava byla 

přijata s velkými pozitivními očekáváními, která si nejsem jista, ţe byla zcela naplněna. 

Je to sice uţ pět let, ale moţná je to pořád krátká doba na to, aby na jedné straně orgány 

veřejné správy a na druhé straně fyzické a právnické osoby tohoto institutu vyuţívaly více 

a efektivněji.  

Z Hodnotící zprávy ministerstva vnitra vyplývá, ţe obce v posledních letech 

institutu veřejnoprávních smluv vyuţívají čím dál častěji, avšak jde o nesystémové řešení 

výkonu státní správy. 

Veřejnoprávní smlouvy jsou alternativou k vydávání autoritativních právních aktů 

ze strany orgánů veřejné správy, jsou tedy zaloţeny na smluvním konsenzu a ne na, pro 

státní správu tak typické, nadřízenosti a podřízenosti, proto by měly být vyuţívány co 

moţná nejvíce, protoţe dohoda je vţdy lepší neţ autoritativní rozhodnutí a podrobení se 

mu. Občané by to měli vítat jako krok veřejné správy k nim a mělo by je to vést k větší 

zodpovědnosti, protoţe uzavření veřejnoprávní smlouvy je projevem i jejich vůle a mají na 

uzavření smlouvy právní zájem. Uzavíráním veřejnoprávních smluv by tak mělo docházet 

k poklesům sporů a větší flexibilitě úpravy právních vztahů a ke zefektivnění výkonu 

veřejné správy. Tento institut je projevem demokratizace veřejné správy a jejím 

přibliţováním se fyzickým a právnickým osobám.  

Avšak orgány veřejné správy by neměly zapomínat, ţe veřejná správa je především 

sluţbou veřejnosti a neměly by tak veřejnoprávní smlouvy uzavírat čistě z ekonomického 

hlediska a nutit tak občany jezdit mnohdy do značně vzdálených obcí či měst 

za vyřizováním svých osobních záleţitostí. Pomocí veřejnoprávních smluv si některé obce 

s rozšířenou působností řeší problémy se zabezpečováním přeneseného výkonu státní 

správy a to především kvůli neschopnosti zajistit personální zabezpečení z důvodu  

nedostatku kvalifikovaných pracovníků a finančním nákladům na ně, nemoţnosti zajistit 

zastupitelnost, chybějící prostory pro výkon přenesené působnosti, nedostatečné technické 

vybavení úřadu, neefektivní vykonávání rozsahem malé agendy.  
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Z počtu uzavřených veřejnoprávních smluv se souhlasem krajského úřadu vyplývá, 

ţe obce hojně vyuţívají moţnosti uzavřít určitý typ veřejnoprávní smlouvy a přenést tak 

část své přenesené působnosti na jinou obec. Zaměstnanci této obce pak mohou být 

zahlceni nejen svou agendou, ale právě a hlavně touto získanou agendou, a můţe tak 

docházet k dlouhému čekání na případné rozhodnutí nebo jiný úkon, který obyvatelé dané 

oblasti vyţadují, protoţe jsou nuceni navštívit právě tento jeden úřad se svou záleţitostí. 

Z tohoto pohledu můţe docházet i ke zbytečným stíţnostem občanů na špatně fungující 

systém státní správy a byrokracii, kterou však zákonodárce původně zamýšlel spíše 

odbourat a občanům přinést výkon státní správy co nejblíţe k jejich bydlišti. Jistě by stálo 

za úvahu upravit znění příslušné právní normy tak, aby obce sice tuto moţnost měly s tím, 

ţe se bude jednat o smlouvy na dobu určitou, které budou po uplynutí této doby podrobeny 

ze strany orgánu, který udělil souhlas k uzavření veřejnoprávní smlouvy, tedy příslušný 

krajský úřad či Ministerstvo vnitra, revizi a případně přehodnoceny. Případně by mohly být 

některé oblasti jako přestupky svěřeny zákonem rovnou obcím s rozšířenou působností. 

Osobně moţnost uzavírání veřejnoprávních smluv vítám a věřím, ţe mají svou 

budoucnost, a ţe jich bude vyuţíváno v čím dál více oblastech a bude se tak dít pro blaho 

občanů České republiky.  
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Příloha č. 1 

 

V z o r o v á   v e ř e j n o p r á v n í   s m l o u v a 

Veřejnoprávní smlouva  (č.  …) 
 

o provozování elektronické úřední desky uzavřená  mezi  obcí 

s rozšířenou působností a obcí z jejího správního obvodu 

 

 Na základě usnesení Rady (Zastupitelstva) obce s rozšířenou působností 

(města) A…………. ze dne ………., č. ……, a usnesení Rady (Zastupitelstva) obce  

B…………. ze dne ……….,  č. ……uzavírají  níţe uvedené smluvní strany tuto 

veřejnoprávní smlouvu: 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

1. Obec s rozšířenou úsobností  A……………………………. 

     zastoupená starostou obce …………………………………….     (titul, jméno, 

 příjmení)  

     adresa Obecního úřadu obce s rozšířenou působností A 

…………………………..     (včetně  PSČ)  

     IČO: …….. 

    kraj  --------------------------------------    

 

2. Obec B………………………………………….. 

zastoupená starostou obce  B ....…………………. ………………   (titul, jméno, 

 příjmení)  

     adresa Obecního úřadu  obce  B………………………..       

    (včetně  PSČ)  

     IČO: …….. 

     kraj  --------------------------------------    
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Čl. II 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je zabezpečení zveřejňování úředních dokumentů na úřední desce 

způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení§ 26 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád.  

3. V souladu s ustanovením § 26 odst. 3 a § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád,  ve znění pozdějších předpisů, bude Obecní úřad s rozšířenou působností 

A………...namísto Obecního úřadu obce B………….. , která má sídlo v jejím správní 

obvodu, zajišťovat provozování elektronické úřední desky, jejíţ zřízení a provozování 

ukládá všem obcím zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. III 

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností A………….. bude provozovat  elektronickou 

úřední desku  obce B……….….. v rozsahu  stanoveném obcím  zákonem č. 227/2000 

Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

2. Na elektronické úřední desce musí být zveřejněny všechny dokumenty, oznámení, apod. 

    publikované na  „klasické úřední desce „ v plném znění.   

Dokumenty, rozhodnutí, oznámení Obecního úřadu obce B ………………má obec   

    bezodkladně zveřejnit na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.  

3. V této části smlouvy si smluvní strany přesně stanoví způsob předávání zveřejňovaných 

dokumentů, jejich formát, termín jejich vyvěšení (musí odpovídat zveřejnění těchto 

dokumentů na klasické úřední desce, nejpozději však následující pracovní den), a lhůtu, 

po kterou budou jednotlivé dokumenty  vyvěšeny. ( Upřesnění: Nařízení vlády č. 

495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2004 Sb., o elektronickém podpisu, ve 

znění pozdějších předpisů)  

Čl. IV 

Úhrada nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti 

 Za výkon předmětu smlouvy v rozsahu určeném čl. II a čl. III : 
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1.  obec B………... poskytne ze svého rozpočtu obci s rozšířenou působností A….. na její  

účet č. ……………, vedený u ………………., zálohově příspěvek ve výši …… Kč, 

slovy………… Kč, čtvrtletně (měsíčně, apod.).  Příspěvek bude poskytován průběţně 

v pravidelných čtvrtletních splátkách  vţdy do ….  dne prvního měsíce čtvrtletí 

(posledního měsíce čtvrtletí, apod.) kalendářního roku. Zúčtování uplynulého čtvrtletí 

bude uskutečněno do konce 1. měsíce následujícího čtvrtletí.  

2. obec B…………… ze svého rozpočtu uhradí obci s rozšířenou působností  

A…………… na její účet č. ………………, vedený u …………………, za kaţdý 

vyřízený případ částku ve výši …… Kč, slovy …………….. Kč, a to na základě 

vyúčtování obce  s rozšířenou působností A………….po skončení dohodnutého období 

(čtvrtletí, pololetí), které bude obsahovat počet a specifikaci případů v daném období 

a výpočet celkové výše úhrady do …… dnů po obdrţení vyúčtování. 

3. obec s rozšířenou působností A………… určí  rozsah výkonu předmětu smlouvy, který 

bude vykonávat pro obec B………… , a vyjádří v procentech podíl obce  B z celkového 

rozsahu výkonu dané přenesené působnosti (pro obec s rozšířenou působností A 

………… + obec B…………). Obec B…………… poskytne ze svého rozpočtu obci 

s rozšířenou působností A….. na její účet č. ……………, vedený u …………………., 

příspěvek ve výši určeného procenta jako úhradu za výkon předmětu smlouvy za 

stanovené období. Příspěvek bude poskytnut do 30 dnů ode dne,  kdy rozhodnutí 

Krajského  úřadu …………… o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude 

právní moci. 

(Bod č. 1 aţ 3 jsou moţné varianty, nemíní se tím, ţe tyto varianty musí být obligatorně 

splněny v kaţdé smlouvě, ale v konkrétním případě si smluvní strany vyberou variantu, 

která jim bude nejlépe vyhovovat; můţe být tedy zvolena jedna z uvedených variant nebo 

jejich různé kombinace či popř. zvolena jiná varianta, zde neuvedená). 

Čl. V 

Společná ustanovení 

1.  a) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od .. .. …. do .. .. …. . 

b) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

c) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s moţností výpovědi jednou ze 

smluvních stran a s dohodnutou výpovědní lhůtou ….. měsíců). 

(V bodě  1 jsou uvedeny 3 možné varianty (a, b, c), smluvní strany (obce s rozšířenou 

působností)  si vyberou variantu, která jim bude nejlépe vyhovovat).  
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2. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 

………………………. o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní 

moci (§ 164/2004 Sb. odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.).  

3. Obsah této smlouvy lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran o změně 

veřejnoprávní smlouvy se souhlasem Krajského úřadu ……………………….. (§ 166 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.). 

4. Veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou.. Datum ukončení platnosti 

veřejnoprávní smlouvy bude písemně oznámen Krajskému úřadu …………………. 

(nutná informace pro Krajský úřad ………………………., aby mohl posoudit, zda orgány 

příslušné obce plní své povinnosti podle ustanovení  § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v negativním případě mohl být  zajištěn řádný 

výkon přenesené působnosti podle ustanovení § 66b odst. 1 uvedeného zákona). 

(Uvádí se jen v případě použití bodu 1 varianty c) – viz § 166 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb).  

5. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 

úředních deskách svých obecních úřadů a současně i způsobem umoţňující dálkový 

přístup (na úřední elektronické desce), a to nejméně po dobu 15 dnů (§ 26 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb.).   

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemţ jeden stejnopis obdrţí obec 

s rozšířenou působností   A…………. , jeden stejnopis obdrţí obec B………….. a jeden 

stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrţí Krajský úřad …………………….. 

spolu se  ţádostí  o souhlas s uzavřením  veřejnoprávní smlouvy.  

7. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady (popř. Zastupitelstva) obce  s rozšířenou 

působností A………… a obce B………… a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu 

………………………. o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

  

 

 

  A………… dne ………………           B………… dne ………………… 

           ………….(podpis)…………...                              ………….(podpis)………………. 

             starosta obce s rozšířenou          starosta obce B ………….                        

působností A …………..          

        razítko obce s rozšířenou                        razítko obce  B………… 

        působností A ……………      
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Příloha č. 2 

Vzor  

veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

 

1. Obec K                , IČO: ...................... 

zastoupená starostou obce ................... 

adresa obecního úřadu: ................................., Středočeský kraj 

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: .................................. 

(dále jen „obec K“) 

 

a 

 

2. Obec T                  ,IČO: ....................... 

 zastoupená starostou obce ............................... 

adresa obecního úřadu: ..................................., Středočeský kraj 

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: ......................................... 

(dále jen „obec T“) 

 

na základě usnesení rady obce K (zastupitelstva obce K) č.......... ze dne ...........a 

usnesení rady obce T (zastupitelstva obce T) č. ................ ze dne ................se výše 

uvedené smluvní strany rozhodly uzavřít tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen 

„smlouva“). 

 

Čl. II 

Předmět smlouvy a smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti 

 

1. V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, budou orgány obce T vykonávat namísto orgánů obce K v jejím 

správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. ..........( např. § 53 odst. 1 

zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). 

2. Na základě této smlouvy budou orgány obce T místně příslušnými správními orgány 

v řízeních pro správní obvod obce K. 
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3. Správní poplatky vybírané obecním úřadem obce T při plnění této smlouvy jsou 

příjmem rozpočtu obce T. 

4. Výnos pokut uloţených obecním úřadem obce T při plnění této smlouvy je příjmem 

rozpočtu obce T. 

5. Obec K předá do ...........dnů ode dne uzavření smlouvy obci T veškerou spisovou 

agendu související s výkonem činností podle této smlouvy. Obec T vede po dobu 

platnosti této smlouvy veškerou spisovou sluţbu související s výkonem činností podle 

čl. II této smlouvy. 

 

Čl. III 

Úhrada nákladů 

 

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu: 

1. poskytne obce K ze svého rozpočtu obci T na její účet č.........., vedený u 

............ příspěvek ve výši ............................Kč (slovy: .....................Kč). 

Příspěvek se poskytne do ..............dnů ode dne uzavření této smlouvy 

(příspěvek bude poskytován průběţně v pravidelných měsíčních – čtvrtletních – 

splátkách). 

2. poskytne obec K formou výpůjčky obci T movité věci (např. 1 počítač zn.  ....., 

1 fax zn. .....) po dobu trvání této smlouvy potřebné k výkonu činností podle čl. 

II této smlouvy, a to do ..............dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

     Pozn. Body č. 1 a 2 jsou možné varianty. Nemíní se tím, že tyto varianty musí být 

povinně splněny v každé smlouvě, ale v konkrétním případě si smluvní strany vyberou 

variantu, která jim bude nejlépe vyhovovat. Může být tedy zvolena jedna varianta, obě, 

jejich kombinace či popř. zvolena úplně jiná varianta, zde neuvedená. 

 

Čl. IV 

Doba trvání smlouvy 

I. varianta 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do ....................  

 

nebo 

             II. varianta 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ...... měsíce, která 

začíná běţet od prvního dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně.  
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Výpověď se vyhotoví ve dvou stejnopisech. Smluvní strana, která obdrţela 

výpověď, zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje jeden stejnopis výpovědi 

s potvrzením data převzetí. 

 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o 

udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. 

2. Tuto smlouvu je moţno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran se 

souhlasem  Krajského úřadu Středočeského kraje. 

3. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 

deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

4. Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na svých úředních deskách 

sdělení o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. 

5. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce (zastupitelstva obce) K a usnesení rady 

obce (zastupitelstva obce) T o souhlasu s uzavřením této smlouvy.  

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, přičemţ jeden 

výtisk obdrţí obec K, jeden výtisk obdrţí obec T a jeden výtisk spolu s přílohou a se 

ţádostí o souhlas s uzavřením smlouvy obdrţí Krajský úřad Středočeského kraje. 

 

 

 

V .........................dne ............................ 

 

 

 

...................................................    ........................................... 

         starosta obce K                         starosta obce T 

 

razítko se státním znakem a s názvem obce             razítko  se státním znakem a     

                                                                                       s názvem obce 

 


