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Zastupitelstvo obce Lidmaň vydává v souladu s § 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím (dále jen pravidla):
1. Úvod
Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím (dále jen zákon) v podmínkách Obecního úřadu Lidmaň.
2. Zveřejňování informací (obsah)
2.1 Obec Lidmaň (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto
informace:

•
•
•
•
•
•

informace o obci (viz příloha č. 1),
organizační strukturu obecního úřadu a jména osob, které jsou oprávněny vykonávat úkony státní správy (viz
příloha č. 2),
možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů obecního úřadu i orgánů obce (viz příloha č.
3),
přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č. 4),
sazebník úhrad za poskytování informací (viz bod č. 9 pravidel),
výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 10 pravidel).

2.2 Dalšími informacemi, které obec podle § 5 zákona zveřejňuje, jsou především usnesení obecního zastupitelstva,
platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý
kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce a vedoucích pracovníků obecního
úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a
organizačním řádem obecního úřadu.
3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)
Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

•
•
•

a) v úřední vývěsce OÚ - obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce a další materiály, jejichž vyvěšení je povinné
b) SMS rozhlasem - aktuální informace
c) způsobem umožňujícím dálkový přístup - prezentace obce na www stránkách

Jmenovaní odpovědní pracovníci zajišťují zveřejňování informací uvedeným způsobem průběžné, a to na základě
neustálé vzájemné komunikace a komunikace s ostatními zaměstnanci úřadu.
4. Stanovení veřejných registrů
Na obecním úřadu jsou vedeny a spravovány registry:

•
•
•

a) registr obyvatel
b) evidence plátců místních poplatků
c) evidence majetku obce

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst.
3 zákona povinnost zveřejnění.
5. Stanovení doprovodných informací
Doprovodné informace dle § 3 odst. 6 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale jsou sdělovány při poskytování
informací na základě žádosti.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve,
nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání
zveřejněné informace.
Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána,
zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s
možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle
knihovního zákona. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.
6. Ochrana údajů
Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení
podmínek stanovených zákonem.
6.1 Ochrana utajovaných skutečností
Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností podle § 7 zákona jsou považovány informace označené v
seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu
zodpovídá dle § 2 zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění, starosta.
6.2 Ochrana osobních údajů
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt
poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu .
V ust. § 8b zákona č. 106/99 Sb. je upraveno poskytování osobních údajů o osobě, které byly poskytnuty veřejné
prostředky a výjimky z tohoto poskytování.
6.3 Ochrana obchodního tajemství
Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákona, povinný
subjekt ji neposkytne.
6.4 Ochrana údajů o majetkových poměrech občanů
Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních,
poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení nebo o státní sociální podpoře, povinný subjekt
neposkytne.
7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů, u kterých se omezuje poskytnutí informace
Vnitřními pokyny a personálními předpisy obecního úřadu, u kterých se dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona omezuje
poskytnutí informace , jsou zejména:

•
•

pokyny pro inventarizaci majetku
požární a evakuační řád

•
•
•
•
•
•
•

pracovní řád
podpisový řád
spisový a skartační řád
směrnice o oběhu dokladů
pracovní náplně
pravidla odměňování zaměstnanců
interní nařízení OÚ

9. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
9.1. Evidence žádostí o poskytnutí informací
Centrální evidence písemných žádostí o informace je vedena pracovníkem úřadu městyse pověřeným agendou
podle zákona 106/1999 Sb. Centrální evidence je tvořena zejména záznamy o poskytnutí informace, dále se v ní
zakládají originály žádostí a další spisový materiál k žádostem se vztahující. Materiály založené v centrální evidenci jsou
archivními materiály obce.
9.2. Přijímání žádostí o informace
Žádosti o informace je povinen přijmout každý administrativní zaměstnanec úřadu obce a bezodkladně ji předat
starostovi nebo místostarostce, kteří rozhodnou o způsobu a rozsahu vyřízení žádosti.
Pokud se žádost týká informací o životním prostředí, je třeba postupovat podle zák. č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí. V případě souběhu zák. č. 123/1998 Sb., a zák. č. 106/1998 Sb., informace, které se
týkají životního prostředí, budou poskytnuty (odepřeny) podle zák. č. 123/1998 Sb., včetně lhůt.
V případě ostatních informací bude postupováno podle zák. č. 106/1999 Sb.
V případě, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti obce a obecního úřadu, žádost se odloží a o této
skutečnosti se do 7 dnů s odůvodněním vyrozumí žadatel.
Poskytovatel není povinen zajišťovat informace u jiných subjektů.
9.3. Ústní žádosti o informace
Ústní žádosti o informace vyřizují příslušní pracovníci operativně telefonicky nebo v rámci osobního jednání.
Pokud se žádost o ústní informaci týká složitějších záležitostí, je po žadateli vyžadováno podání písemné žádosti
nebo dohodnuto poskytnutí písemné informace i bez písemné žádosti v případě:
-

že žadatel sdělí své jméno a adresu, kam mu lze písemnou informaci doručit,
že si bude chtít písemnou informaci převzít osobně.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou
na ústně podanou žádost za dostačující a na poskytnutí informace trvá, je nutno žadatele informovat, že žádost musí
podat písemně. Ústní žádost totiž nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.

Nikdo nemá právo odkazovat ústní dotazy v jednoduchých záležitostech na vyřízení pouze písemnou formou.
Poskytnutím ústní informace se poskytovatel nezbavuje povinnosti poskytnout písemnou informaci na základě
písemné žádosti žadatele v téže věci.
9.4. Vyřizování žádostí a lhůty
Za správné vyřízení a dodržení postupu vyřizování žádostí odpovídá starosta.
Poskytovatel je povinen poskytnout požadovanou informaci nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do
15 dnů od doručení obce (obecnímu úřadu) nebo od upřesnění žádosti.
Lhůtu je možno prodloužit, a to nejvýše o 10 dnů z následujících důvodů (§14 odst. 7 zákona):
a)
b)
c)

vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo
více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
O postupu při poskytování písemných informací se vede záznam, z něhož musí být především patrné:

-

datum podání,
jméno a adresa žadatele (nebo adresa elektronické pošty),

-

obsah požadované informace,

-

výši vyžádané úhrady nákladů,

-

způsob vyřízení,

-

kdo žádost vyřizoval,

-

datum, kdy byla informace odeslána, odepřena nebo odložena,

-

kdo záznam pořídil, není-li totožný s tím, kdo žádost vyřizoval.

10. Sazebník úhrad
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je
prováděno za úhradu.
Mzdové náklady
Tiskové náklady

300,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním a
vyhotovením informace
2,- Kč za každý list pořizované fotokopie formátu A4 pouze černobíle
3,- Kč za každý list pořizované fotokopie formátu A3 pouze černobíle

Doručovací
náklady

hodnota poštovného dle platného sazebníku

Ostatní
prokazatelné
náklady

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně úřadu
obce nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace, a to na základě
výzvy. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí poskytované informace.

11. Zpracování výroční zprávy
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje
na základě údajů z evidence vedené u obecního úřadu pracovník pověřený agendou podle zákona 106/1999 Sb., aby
byla zveřejněna do 1. března běžného roku.
12. Přístup k předpisům
Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách v kanceláři obecního
úřadu, kde do nich může nahlédnout.
Obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
13. Závěrečná ustanovení
Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje starosta. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle
zákona a obecně platných předpisů.
Tato pravidla byla schválena na jednání zastupitelstva obce Lidmaň 7.7.2007 a nabývají účinnosti dnem schválení.
Příloha č. 1
Informace o obci
Obec Lidmaň (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o
obcích v platném znění ke dni 1. 1. 1992. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů je městys základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní
celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18
odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou
s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné
působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této
přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních
správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v
rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
Nadřízeným správním orgánem orgánu městyse, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o
odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Kraje Vysočina.
Příloha č. 2
Pravidla pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
Organizační struktura Obecního úřadu Lidmaň:

Sídlo:
Telefon, fax:
IČO:
DIČ:
E-mail:
webová stránka
Starosta:
Zástupce starosty:
Účetní:
Úřední hodiny:

Lidmaň 94, PSČ 395 01 Pacov
565492029
.00583481
CZ005834841
ou.lidman@tiscali.cz
www.lidman-ou.cz
Jiří Zourek
Jiří Markvart
Ludmila Milichovská
Středa 9.00 – 12.00 hod
pátek 19.00 - 21.00 hod.

Organizace a řízení úřadu obce
Úřad tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu.
V čele úřadu obce je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle
zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu obce.
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům
úřadu obce.
Členění úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.
Příloha č. 3
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů obecního úřadu a orgánů obce

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném
znění.
§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou
(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které
nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít
písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.
Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.
(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán,
který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny
písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.
(4) Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků národnostních menšin a je-li ve správním obvodu
správního orgánu zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti národnostních menšin, veřejnou
vyhlášku správní orgán uveřejní též v jazyce příslušné národnostní menšiny.
(5) Fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky obecního úřadu v místě výkonu jejich působnosti.
§ 43 Odložení věci
(1) Řízení o žádosti není zahájeno a správní orgán věc usnesením odloží v případě, že:
a)
b)

vůči němu byl učiněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, nebo
bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.
(2) Usnesení o odložení věci se vždy oznamuje osobě, které se týká, je-li známa, a podateli.
§ 66 Zastavení řízení
(1) Řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže:

a)
b)
c)
d)
e)

žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve
sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí,
byla podána žádost zjevně právně nepřípustná,
žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení,
žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen,
zjistí překážku řízení podle § 48 odst. 1 (tj. zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže
věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu),

žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo pokud není více žadatelů, anebo
zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo
zániku žadatele nebo o zániku věci nebo práva dozvěděl,
g)
žádost se stala zjevně bezpředmětnou,
h)
z dalších důvodů stanovených zákonem.
(2) Řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některého správního orgánu
již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat
právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož
se řízení týká. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu.
f)

§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí
(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
(2) Vydáním rozhodnutí se rozumí:
a)

předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li
je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",
b)
ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (tj. pokud se všichni účastníci vzdají nároku na doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, učiní se místo písemného vyhotovení rozhodnutí pouze záznam do spisu),
c)
vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, neb
d)
poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.
(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od
zahájení řízení, k nimž se připočítává doba:
a)

až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho
nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o
zvlášť složitý případ
b)
nutná k provedení dožádání (tj. dožádaný správní orgán provede úkon bez zbytečného odkladu. Pokud nelze
provést úkon bezodkladně, provede ho dožádaný správní orgán ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení dožádání. V
případě, že dožádaný správní orgán nemůže lhůtu dodržet, může jemu nadřízený správní orgán na jeho návrh lhůtu
prodloužit o dobu nezbytně nutnou), ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
(4) Po dobu nezbytnou k opatření údajů (tj. správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a
dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní
předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená
osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči
třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje)
pro vydání rozhodnutí neběží.
(5) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.
§ 81 Odvolání
(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.
(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně
do protokolu vzdal.
(3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.
(4) Statutární orgán právnické osoby má právo podat odvolání proti rozhodnutí, jímž má být omezena způsobilost
právnické osoby samostatně jednat před správním orgánem, i když je toto rozhodnutí předběžně vykonatelné.
§ 82
(1) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
(2) Odvolání musí mít následující náležitosti: z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se
navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou
adresu pro doručování (nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje
na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k
urychlení řízení; taková adresa může být sdělena i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v
budoucnu). V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu
podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,
identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat
označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se

podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
(3) Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které
netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek
výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.
(4) K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.
Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu
s odvoláním.
§ 83
(1) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze
podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že
bylo podáno v první den odvolací lhůty.
(2) V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení (v poučení se uvádí, zda je možné proti rozhodnutí
podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání
rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává), lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení
opravného usnesení (opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z
moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal.), bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí.
§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí
(1) Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do
30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději
však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl, oznámil;
zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro následující účastníky:
v řízení o žádosti žadatele a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem
musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;
b)
v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo
prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.
(2) Neoznámení rozhodnutí se nemůže dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na takového účastníka
se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením podle § 83 odst. 2.
a)

(3) Při vedení řízení po podání odvolání podle odstavce 1 je třeba zvlášť dbát oprávněných zájmů účastníků, kteří
byli v dobré víře. Odkladný účinek odvolání lze z vážných důvodů vyloučit (jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem;
hrozí-li vážná újma některému z účastníků; nebo požádá-li o to účastník – to neplatí, pokud by tím vznikla újma jiným
účastníkům nebo to není ve veřejném zájmu.) i dodatečně.
§ 85 Účinky odvolání
(1) Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku
odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.
(2) Správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit:
a)
b)
c)

jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem,
hrozí-li vážná újma některému z účastníků, nebo
požádá-li o to účastník; to neplatí, pokud by tím vznikla újma jiným účastníkům nebo to není ve veřejném zájmu.
(3) Z důvodu ochrany práv nabytých v dobré víře, oprávněných zájmů účastníků nebo veřejného zájmu lze vyloučit
odkladný účinek odvolání, jehož zmeškání správní orgán promíjí.

(4) Vyloučení odkladného účinku odvolání musí být odůvodněno. Výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání je
součástí rozhodnutí ve věci; proti tomuto výroku se nelze odvolat.
§ 86 Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
(1) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
(2) Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, zašle stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se
mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzve je, aby se k němu v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, vyjádřili.
Podle okolností dále doplní řízení. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo
bylo-li nepřípustné.
(3) Ustanovení § 82 odst. 4 věty první platí pro vyjádření účastníků k podanému odvolání obdobně. Vyjádření
účastníků k podanému odvolání jsou součástí spisu. K vyjádřením podaným po lhůtě se nemusí přihlížet.
§ 87

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a
jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
§ 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu
(1) Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup podle § 87, předá spis se
svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Jestliže byl odvoláním napaden
jen některý výrok rozhodnutí podle § 82 odst. 3 a lze-li příslušnou část spisu oddělit, předá správní orgán pouze tu část
spisu, která se týká otázky, o níž bylo rozhodnuto v napadeném výroku rozhodnutí. V případě nepřípustného nebo
opožděného odvolání předá spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů
rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.
(2) Pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení (žadatel vzal
svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní
orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí; zjistí překážku řízení = zahájení
řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního
orgánu; žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo pokud není více žadatelů, anebo
zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku
žadatele nebo o zániku věci nebo práva dozvěděl; žádost se stala zjevně bezpředmětnou; řízení vedené z moci úřední
správní orgán usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo
zahájeno řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod,
zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká. Toto usnesení se
pouze poznamená do spisu), správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o
odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.
§ 89
(1) Nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán.
(2) Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v
odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv
na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením
není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.
§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu
(1) Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo
že je nesprávné:
napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí
vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který
napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo
c)
napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je
ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; podle § 36 odst. 3 (tj. nestanoví-li zákon
jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to
se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí vzdal) se postupuje, pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené odvolacím
správním orgánem; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní odvolací správní orgán rozhodnutí v části
odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit rozhodnutí orgánu územního
samosprávného celku vydané v samostatné působnosti.
(2) Podle odstavce 1 písm. a) postupuje odvolací správní orgán též tehdy, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o
předběžném opatření a nabylo-li již rozhodnutí ve věci právní moci, ledaže by rozhodnutí o tomto odvolání mohlo mít
význam pro náhradu škody.

a)
b)

(3) Odvolací správní orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal
také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným
veřejným zájmem.
(4) Jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší
napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro
právní nástupce účastníků.
(5) Neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců 1 až 4, odvolání zamítne a napadené
rozhodnutí potvrdí. Jestliže odvolací správní orgán změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je
potvrdí.
(6)
Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán ve lhůtách stanovených v § 71. Lhůta počíná
běžet dnem předání spisu odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí (§ 88).
§ 91

(1) Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je
v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům, tj.:
a)
b)

v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem
musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;
v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo
prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.
(2) Pokud je napadené rozhodnutí předběžně vykonatelné, platí pro účinky jeho zrušení ustanovení § 99 obdobně.

(3) Pokud odvolatel vzal podané odvolání zpět, řízení o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání. Pokud
všichni odvolatelé vzali podané odvolání zpět, odvolací řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání posledního z
odvolatelů. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. O skutečnosti, že řízení
bylo zastaveno, správní orgán vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm odvolatelé,
jakož i jiní účastníci, pokud byli o podaném odvolání uvědoměni podle § 86 odst. 2. Odvolání lze vzít zpět nejpozději do
vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.
(4) Je-li v řízení více účastníků a všichni se vzdali práva podat odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem
následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.
§ 92
(1) Opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci,
následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení
nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro
vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo
žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.
(2) Dojde-li odvolací správní orgán k závěru, že odvolání bylo podáno včas a že je přípustné, vrátí věc správnímu
orgánu, který rozhodl v prvním stupni.

§ 94 Přezkumné řízení
(1) V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze
důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit, i pokud je
rozhodnutí předběžně vykonatelné (tj. rozhodnutí nemá odkladný účinek) a dosud nenabylo právní moci; pokud bylo po
zahájení takového přezkumného řízení podáno odvolání, postupuje se podle ustanovení hlavy VIII části 2 Správního
řádu. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení; tento podnět není návrhem na zahájení řízení; jestliže
správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů
podateli.
(2) Přezkumné řízení není přípustné, jestliže byl rozhodnutím účastníkovi udělen souhlas k občanskoprávnímu,
obchodněprávnímu nebo pracovněprávnímu úkonu nebo povolen vklad práva k nemovitosti evidované v katastru
nemovitostí nebo jestliže bylo rozhodnuto ve věci osobního stavu a žadatel nabyl práv v dobré víře. V přezkumném
řízení nelze přezkoumávat ani rozhodnutí vydaná týkající se vlastního přezkumného řízení. Rozhodnutí odvolacího
správního orgánu podle § 90 odst. 1 písm. b) (tj. napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému
projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán
právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému
rozhodnutí lze podat odvolání) nelze přezkoumávat, jestliže již bylo při novém projednávání věci vydáno nové
rozhodnutí.
(3) Samostatně lze v přezkumném řízení přezkoumávat pouze usnesení o odložení věci (§ 43) a usnesení o
zastavení řízení (§ 66). Ostatní usnesení lze přezkoumávat až spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným
rozhodnutím, jehož vydání předcházela, a jedině tehdy, může-li to mít význam pro soulad rozhodnutí ve věci nebo jiného
rozhodnutí s právními předpisy anebo pro náhradu škody.
(4) Jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v
rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který
nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému
zájmu, řízení zastaví.
(5) Při rozhodování v přezkumném řízení je správní orgán povinen šetřit práva nabytá v dobré víře, zejména mění-li
rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy nebo určuje-li, od kdy nastávají účinky rozhodnutí vydaného
v přezkumném řízení (§ 99).
§ 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení
(1) Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení mohou nastat zpětně od právní moci nebo předběžné vykonatelnosti
přezkoumávaného rozhodnutí anebo od právní moci nebo předběžné vykonatelnosti rozhodnutí v přezkumném řízení. V
rozhodnutí, jímž se ruší nebo mění přezkoumávané rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, správní
orgán s ohledem na obsah přezkoumávaného rozhodnutí určí, odkdy nastávají jeho účinky.

(2) Pokud se ruší nebo mění rozhodnutí, jímž byla uložena povinnost, a neodůvodňují-li okolnosti případu jiné
řešení, určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci nebo předběžné
vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí.
(3) Pokud se ruší nebo mění rozhodnutí, jímž bylo přiznáno právo, a neodůvodňují-li okolnosti případu jiné řešení,
určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci nebo předběžné
vykonatelnosti; bylo-li však přezkoumávané rozhodnutí vydáno na základě nesprávných či neúplných údajů uvedených
žadatelem, určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci nebo
předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí.

§ 100 Obnova řízení
(1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví,
jestliže
vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník,
jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými,
nebo
b)
bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem
rozhodování.
(2) Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3
měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.
Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje
správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

a)

(3) Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též správní orgán,
který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 1 a jestliže je na novém
řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.
(4) O obnově řízení rozhodne příslušný správní orgán z moci úřední též v případě, že rozhodnutí bylo dosaženo
trestným činem. Lhůta podle odstavce 3 začíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozsudku.
(5) Na obnovu řízení se obdobně užije ustanovení § 94 odst. 4 a 5.
(6) Žádosti o obnovu řízení se přizná odkladný účinek, jestliže hrozí vážná újma účastníkovi nebo veřejnému zájmu.
Rozhodnutí, jímž bylo řízení obnoveno, má odkladný účinek, pokud napadené rozhodnutí nebylo dosud vykonáno,
ledaže správní orgán v rozhodnutí odkladný účinek vyloučil z důvodů uvedených v § 85 odst. 2 nebo ledaže
vykonatelnost nebo jiné účinky rozhodnutí již zanikly podle zvláštního zákona. Rozhodnutí, jímž se žádost o obnovu
řízení zamítá, se oznamuje pouze žadateli; ten proti němu může podat odvolání.
§ 175 Stížnosti
(1) Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob
nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.
(2) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto
ustanovením dotčena.
(3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní
správní orgán písemný záznam.
(4) Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit
skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje,
popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.
(5) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O
vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím
průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
(6) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit
nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel
bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
(7) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může
požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

2. Přezkum obecně závazné vyhlášky obce (viz § 123 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění)
Odporuje-li obecně závazná vyhláška zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec
nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné
vyhlášky. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li
zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně

závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy. V případě zřejmého rozporu
obecně závazné vyhlášky s lidskými právy a základními svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez
předchozí výzvy ke zjednání nápravy.
Nezjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podán
rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení
obecně závazné vyhlášky. Je-li podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra takový návrh Ústavnímu soudu do 30 dnů ode
dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne
nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá
platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.
Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost
Ústavnímu soudu a Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné
vyhlášky zruší do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy.

3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti (viz § 124 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění)
Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo
jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání
nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon
takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu v samostatné působnosti. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí
současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě,
Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v
samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení o zjednání nápravy.
V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné
působnosti se zákonem může Ministerstvo vnitra pozastavit výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření
orgánu obce v samostatné působnosti bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí
současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené
lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v
samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.
Nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podán
rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Je-li proti rozhodnutí podán rozklad,
podá Ministerstvo vnitra takový návrh příslušnému soudu do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, kterým
byl rozklad zamítnut. Jestliže soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o
pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti pozbývá platnosti
dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
Zjedná-li příslušný orgán obce před rozhodnutím soudu nápravu, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost soudu a
Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření
orgánu obce v samostatné působnosti zruší do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
Ministerstvo vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné
působnosti nerozhodne, jestliže již bylo vykonáno; v takovém případě podá pouze návrh soudu na jeho zrušení.
Tento postup se nepoužije v případě porušení právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva.

4. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené působnosti (viz § 126 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění)
Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu
předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu
přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec
nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zruší a
o rozhodnutí o zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v přenesené působnosti informuje úřad
obce.
V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v přenesené
působnosti se zákonem může krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zrušit bez
předchozí výzvy ke zjednání nápravy.

5. Přezkum nařízení obce (viz § 125 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění)
Odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy.
Nezjedná-li rada obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto
nařízení obce. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li rada
obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně
poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.

V případě zřejmého rozporu nařízení obce s lidskými právy a základními svobodami může krajský úřad pozastavit
jeho účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou
lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li rada obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení
účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy.
Nezjedná-li rada obce nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro nápravu Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo
řízení zastaví, rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení účinnosti nařízení obce pozbývá platnosti dnem, kdy
rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.
Zjedná-li rada obce před rozhodnutím Ústavního soudu nápravu, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu
soudu a krajskému úřadu. Krajský úřad rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší do 15 dnů od doručení
sdělení obce o zjednání nápravy.

6. Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 až 5
Rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce, nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní
předpis obce nebo jeho jednotlivá ustanovení, rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné
opatření orgánu obce v samostatné působnosti, rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu obce a
rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce
platnosti se vyvěsí neprodleně na úřední desce úřadu obce po dobu nejméně 15 dnů.
7. Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ke krajskému úřadu ve lhůtě do 15 dnů od doručení
rozhodnutí. Odvolání se podává u úřadu obce, který rozhodnutí vydal.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Dále může žadatel podat stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace podle § 16a zákona v případech, kdy
jeho žádost byla vyřízena jiným zákonným způsobem, než vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo pokud nebyla
vyřízena vůbec. Stížnost se podává u úřadu obce, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm.
c), § 17 odst. 3 zákona nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) (tj. 15 dnů), případně
podle § 14 odst. 7 zákona prodloužené nejvýše o dalších 10 dnů. O stížnosti rozhoduje krajský úřad.
Rozhodnutí krajského úřadu je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní).
Příloha č. 4 - Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce
zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s
rozšířenou působností
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
nař. vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
zák. č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zák. č. 89/2014 Sb., občanský zákoník
zák. č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění,
doplňuje a upravuje občanský zákoník
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Ve znění pozdějších předpisů.

