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INSPIRACE, MĚSÍČNÍK PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A PLNÉ POLE ROZKVETLÝCH MÁKŮ 

Dobrý den milé kolegyně a milí kolegové, 

představuji Vám další číslo měsíčníku pro veřejný sektor. Jsem opravdu velmi potěšena, že tato oblast 
„žije“ a pomaličku, polehoučku dohání podnikatele.
Je to velmi zajímavá oblast, která mne provází celou profesní dráhu. Překvapilo mne, že i na ústních 
zkouškách daňových poradců Vás může potkat otázka, jaké jsou hlavní rozdíly mezi vyhláškou pro 
podnikatele a vyhláškou pro veřejný sektor. Věřili byste? 
Určitě by Vám neměla chybět znalost, alespoň přiměřená znalost problematiky obcí. Přidávám, že by Vám 
neměla chybět také znalost problematiky neziskovek. Neziskovky jsou u nás stále ještě „Popelkou“, ale 
brzy se to výrazně zlepší.
Novinkou roku 2020 pro obce je to, že byl pro Vás natočen Specialista pro veřejnou správu, desetidenní 
vzdělávací program, druhý ročník. A zajímavá je i informace, že Akreditaci na MV ČR, která byla dosud jen 
na fyzické semináře, lze k dnešnímu dni získat i na ONLINE semináře. Jak správně tušíte, máme požádáno 
o tuto akreditaci. Je jisté, že budeme jedni z prvních, pokud projdeme náročným procesem akreditace 
pro úředníky. Držte nám palečky.
Kurzy získáte nově nejen jako celek, ale i jednotlivě, tzv. po dnech. 
A co dodat k tomuto číslu? Určitě to, že Vás čeká mnoho zajímavých článků. A pokud jste členy Účetního 
Portálu, tak pro veřejný sektor máme také řadu Pomůcek, Přehledů, Webinářů. A posledním překvapením 
jsou knihy. A to nejen pro obce, ale letos v létě vstupujeme i do problematiky příspěvkových organizací 
novou publikací vyřešených příkladů.
Máte se tedy na co těšit…
A těšení je důležité.
Přeji Vám krásné léto a těšte se na naše produkty. A nejen na ně  .
S vděčností

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

P. S.
Víte, že mám obce, kde mého specialistu poslouchal celý úřad?
A vznikla z toho další série požadavků, co je potřeba. Inspirace nás posouvá dál 
a je motorem života.

ÚVODNÍ SLOVO

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-ceskymi-ucetnimi-standardy-v-navaznosti-na-rozpoctova-pravidla-zakon-o-obcich-a-dalsi-pravni-predpisy-2020-vyresene-priklady-zamereno-na-prispevkove-organizace-137-b.html
http://www.pevacoukova.cz


3

Měsíčník pro veřejnou správu č. 3/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

strany 5–8
Co zlepšit na úřední desce
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

„V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem tvých myšlenek.“

Neale Donald Walsch, americký spisovatel, *1943

Citát:

„Průměrný učitel říká. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel předvádí. Skvělý učitel inspiruje.“
William Arthur Ward

Články

strany 13–17
K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů 
podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 2. část
Autor: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

5–7
Důsledky nepodání oznámení  
o střetu zájmu zastupitelem
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

strany 9–12
K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů 
podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 1. část
Autor: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

strany 18–22
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  
a jeho úprava v roce 2020 – 2. část
Autoři: Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

5–7
Důsledky nepodání oznámení  
o střetu zájmu zastupitelem
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

strany 23–25
Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb – 
zaměřeno na příspěvkové organizace – 1. část
Autor: Bc. Lenka Vídeňská

5–7
Důsledky nepodání oznámení  
o střetu zájmu zastupitelem
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

strany 26–34
Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb – 
zaměřeno na příspěvkové organizace – 2. část
Autor: Bc. Lenka Vídeňská
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Sněmovní tisk 890/0, část č. 1/2 Vl. n. z. o zmírnění dopadu  
poklesu daňových příjmů obcí

Tento návrh zákona upravuje poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu obcím včetně hlavního 
města Prahy (dále jen „obec“) určeného na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 (dále jen „příspěvek“). Výše příspěvku činí součin částky 1 200 Kč a počtu obyvatel obce 
podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020. Příspěvek není účelově 
určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.
Aktualitu pro Vás připravila Nikola

8 – příspěvek „25 000 Kč“ aneb kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o.

Zákon č. 159/2020 Sb., ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Zákon č. 234/2020 Sb., ze dne 5. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti 
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Zákon č. 262/2020 Sb., ze dne 27. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti 
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV. Příspěvek se částečně dotkne i rozpočtu krajů a obcí.
Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Senát zamítl změnu zákona o rozpočtové odpovědnosti –  
senátní návrh zákona č. 238

238/12 – dalším kritizovaným Senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. – BYL ZAMÍTNUT. Sněmovna však setrvala na svém návrhu a ke dni vydání 
měsíčníku je schválen jako zákon č. 207/2020 Sb.
Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Přinášíme Vám návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. 
Ke dni vydání měsíčníku zatím není na pořadu Poslanecké sněmovny.
Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Za přísnějších hygienických podmínek, ale naplno.  
Úřady od pondělí obnovují činnost

Od pondělí 20. 4. 2020 končí omezený provoz úřadů a úřady začínají fungovat ve standardním rozsahu. Úřední hodiny se 
plně obnovují tak, aby lidé mohli využít všechny služby k zajištění svých úředních záležitostí. Plné fungování úřadů nařídilo 
Ministerstvo zdravotnictví, resort vnitra proto pro úřady i občany sestavil doporučení, jak činnost obnovit a dodržet přísné 
hygienické požadavky.
Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Zveřejněno: 16. 6. 2020

Zveřejněno: 17. 4. 2020

Zveřejněno: 3. 4. 2020

Zveřejněno: 21. 4. 2020

Aktualizováno: 15. 6. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/snemovni-tisk-890-0-cast-c-1-2-vl-n-z-o-zmirneni-dopadu-poklesu-danovych-prijmu-obci-5491-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/snemovni-tisk-890-0-cast-c-1-2-vl-n-z-o-zmirneni-dopadu-poklesu-danovych-prijmu-obci-5491-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/8-prispevek-25-000-kc-aneb-kompenzacni-bonus-pro-osvc-a-spolecniky-s-r-o-5286-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/senat-zamitl-zmenu-zakona-o-rozpoctove-odpovednosti-senatni-navrh-zakona-c-238-5354-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/senat-zamitl-zmenu-zakona-o-rozpoctove-odpovednosti-senatni-navrh-zakona-c-238-5354-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-vyhlasky-kterou-se-meni-vyhlaska-c-410-2009-sb-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-5302-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-vyhlasky-kterou-se-meni-vyhlaska-c-410-2009-sb-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-5302-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-vyhlasky-kterou-se-meni-vyhlaska-c-410-2009-sb-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-5302-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/za-prisnejsich-hygienickych-podminek-ale-naplno-urady-od-pondeli-obnovuji-cinnost-5369-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/za-prisnejsich-hygienickych-podminek-ale-naplno-urady-od-pondeli-obnovuji-cinnost-5369-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Měsíčník pro veřejnou správu č. 3/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz Důsledky nepodání oznámení o střetu zájmů zastupitelem 
Mgr. Blanka Hanzelová

Co zlepšit na úřední desce
Mgr. Blanka Hanzelová

Fyzická úřední deska je reklamní plochou úřadu. Má zaujmout, přehledně a srozumitelně informovat blíže neomezený 
okruh osob o skutečnostech, které se týkají veřejných témat, a doručovat písemnosti, které jinak doručit nelze. Jednoduché 
a nápadité fyzické úřední desky v Česku tedy nemáme, zato jich máme hodně. Stejně tolik jich máme a podle zákona 
musíme mít v elektronické podobě, vždyť dálkový přístup k informacím je výhodou tohoto století. Na www.edesky.cz 
najdete inspiraci pro prezentaci své desky a je to snadný způsob archivace. 

Doručovat, informovat, zveřejňovat
Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Jedná se o více či méně technicky vybavené 
zařízení, které je veřejně přístupnou plochou, na níž jsou dokumenty uveřejňovány zpravidla v listinné podobě. Úřední 
deska je technicky konstruována tak, aby byla vyloučena manipulace s vyvěšenými písemnostmi. V dalším textu tohoto 
dokumentu je tato forma nazývána „úřední deskou“, zkráceně „ÚD“.

Mnohé územně samosprávné celky (dále též „ÚSC“) si kladou otázku, zda listinnou úřední desku lze nahradit informačním 
kioskem. Dodavatelé těchto zařízení svůj výrobek takto i prezentují. Před jednoznačnou odpovědí si shrneme, jaká má úřední 
deska být. Veřejně přístupná deska znamená umožnit zhlédnout komukoliv kdykoliv cokoliv, co na desce musí a má být. Možná 
rizika a nevýhody informačního kiosku: nefunkční kiosek; obrazovka zanechaná tak, jak ji zanechal poslední návštěvník; zamlžená 
obrazovka; technické zařízení, které neumí ovládat část populace; funkce zvětšení písma není pro osoby se zhoršeným zrakem 
viditelně umístěna; osoby na vozíčku nedosáhnou na tlačítko umožňující ovládat obrazovku; nezpevněná horní lišta nutí stále 
si pamatovat horní odrážky či rolovat tam a zpět; při procházení časově starších záznamů stránky s novějšími údaji padají a je 
třeba je znovu vyhledat. Podle mého názoru je kiosek doplněk, nikoliv plnohodnotná náhrada listinné ÚD.

Mnohé ÚSC na desku nedbají. Nekontrolují její čitelnost pravidelně, a tak se stává, že je počmáraná, listiny vlivem slunce 
nečitelné, po setmění na ni nedosáhne osvětlení, je zamlžená, protože rámy netěsní, listiny jsou spadlé. Smutná reklama na 
úřad. A neplnění zákonem daných povinností. 

Paragraf 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „SŘ“ či „správní řád“) stanoví, že každá obec zřizuje jako 
správní orgán pro obec a všechny její orgány jedinou nepřetržitě veřejně přístupnou úřední desku, přičemž obsah této 
úřední desky musí obec zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Definici „elektronické úřední desky“ v našem 
právním řádu nenajdeme, je tím míněna v podstatě část obecních webových stránek zřízená na základě § 26 SŘ (často 
nazvaná „úřední deska“, avšak nemusí to být pravidlem). Elektronická úřední deska obce na internetu je často pojatá šířeji 
než listinná úřední deska a obsahuje rovněž další informace a dokumenty, jejichž zveřejnění není povinné.

Povinností obce je zveřejňovat na elektronické úřední desce „celý obsah úřední desky“, tj. plný text písemností (nikoli jen 
pouhý seznam dokumentů, ale funkční odkaz na zdrojový dokument stačí), a to jak písemnosti doručované veřejnou 
vyhláškou podle § 25 SŘ, tak veškeré další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce ukládají zvláštní právní předpisy. 
Elektronická ÚD má, na rozdíl od té listinné, na které stačí zveřejnit jen první stranu zveřejňovaného obsáhlého dokumentu 
a odkaz na místo, kde je přístupný celý obsah, dostatek prostoru pro toto úplné zveřejnění. Navíc úplné zveřejnění zamezí 
dotazům směřujícím k poskytnutím informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nebo 
alespoň usnadní úředníkům práci s odpověďmi, když odkazují na elektronicky dostupnou podobu zdrojových dokumentů 
s upozorněním na možnost osobního nahlédnutí v kanceláři úřadu, pokud někdo nemá přístup k počítači.

Obsahově je listinná úřední deska svázaná s elektronickou. Časově shodné vyvěšení, tedy bez zbytečného a zpětně 
neprokazatelného odkladu, dokumentu na listinné úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce, a zvláště pak 
sejmutí dokumentů, je pro mnohé obce v praxi neproveditelné. Vyvěšovat a snímat z fyzické desky je možné v pracovní 
době úředníka. Proto je úplně nejsprávnějším postupem označit vyvěšovanou listinu textem: vyvěšeno dne, má být sejmuto 
dne, skutečně sejmuto dne. A data opravdu vyplnit! 

Pozn: Sejmout z elektronické desky znamená, že obsah dokumentu nebude zobrazitelný na viditelném rozhraní, a to ani po 
zadání klíčových slov do vyhledávače. Informaci o tom, že tam dokument byl vyvěšen, bez otevření textu dokumentu, je možno 
dohledat po dobu 10 let.  

Dbáte o svou úřední desku? Je čitelná, přehledná a aktuální? Jak zajišťujete časový soulad vyvěšení (a sejmutí) dokumentů na 
listinné a elektronické úřední desce? Máte jasno v počítání lhůt? A neporušujete (byť neúmyslně) v souvislosti s elektronickou 
úřední deskou zákon o veřejných zakázkách? Věřím, že v článku Mgr. Blanky Hanzelové si každý správce úřední desky najde 
„to své“.
Jana

https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1659.mp3
https://edesky.cz/
https://www.codexisuno.cz/9sN
https://www.codexisuno.cz/9sO
https://www.codexisuno.cz/9sP
https://www.codexisuno.cz/9sQ
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Některé ÚSC mají k dispozici program umožňující zveřejnit na elektronické ÚD dokumenty v předem nastaveném čase. 
Mohou tedy v pátek zadat do systému dokument, který se zveřejní až v sobotu. Ale co s dodržením časové shodnosti 
s listinnou deskou? Je vhodné ponechat obě formy zveřejnění až na pondělí. Zmíněnou funkci oceňuji v případě snímání 
listiny obsahující osobní údaje fyzické osoby. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů, a GDPR minimalizují 
dobu zveřejnění na tu zákonem nezbytně nutnou k dodržení. Pokud patnáct dnů uplyne v sobotu, v neděli již není zákonný 
důvod pro ponechání listiny zveřejněné (pověřenec by musel do záznamu o činnosti zpracování (dále jen „záznam“) uvést 
další důvod pro pokračování ve zveřejňování), a proto je vhodné alespoň elektronicky sejmout z desky již v neděli. Z té 
fyzické následně v pondělí bez prodlení po zahájení pracovní doby úředníkem. Některé obce si postup sjednocují a byť mají 
tuto funkci systémově k dispozici, na fyzické a elektronické ÚD vyvěšují a snímají v jeden den. A tedy zpracovávají osobní 
údaje fyzické osoby nad rámec zákonem povolené lhůty. Pokud to jejich pověřenec zdůvodní v záznamu prokazatelnými 
důvody, je tento postup obhajitelný. Za zveřejňování na ÚD nese odpovědnost jen a pouze pověřený úředník, nikoliv 
poskytovatel programu pro spisovou službu.

POZOR: Elektronicky vyvěšovaný dokument má sám v sobě časový údaj. Ten se musí shodovat s údajem uvedeným v jeho 
textu. Některé úřady v textu vůbec čas neuvádějí a ponechávají jen „vnitřní“ údaj zjistitelný přímo z elektronické podoby 
dokumentu, a tak se nemohou dopustit chyby.

Není-li obec schopna vést elektronickou úřední desku vlastními silami, dokumenty může způsobem umožňujícím dálkový 
přístup zveřejňovat na základě veřejnoprávní smlouvy i obec s rozšířenou působností. Pokud obec nezajistí provozování 
elektronické úřední desky sama nebo prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, zveřejňování dokumentů obcí zajistí 
pověřený obecní úřad na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu. 

Všechny obce musí elektronicky zveřejňovat informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací 
zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ano, již 14 let je jasně daná struktura 
informací „zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup“. A přesto obce tuto jednotnou 
šablonu nevyužívají. Stačí ji naplnit konkrétními údaji či odkazy na příslušné stránky a vše je přehledně dostupné komukoliv 
kdykoliv v 17 tematických okruzích.  

Každá obec má své webové stránky. Ideálně s horní fixní lištou s odkazy Úřední deska, Povinně zveřejňované informace, 
Aktuality, Fotogalerie. Přehledné a jasné. Realita je jiná: malým nevýrazným písmem odkazy nahoře, na boku a dole, kdesi 
se krčí Úřední deska s halabala vkládanými informacemi. To nenaplňuje smysl ÚD a jde proti požadavkům na přehlednost, 
jednoduchost a jednotný formát a budou častým námětem ke zlepšení ÚD nejen ze strany kontrolujících subjektů.

Pozn.: Za nejzajímavější dokumenty vedle záměrů obce považuji celou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Tedy 
pokud ji vystopujete mezi zveřejněnými dokumenty. 

Sankcí neúčinnosti (neplatnosti) je nezveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup postiženo výhradně 
v případech, pokud tak zvláštní zákon výslovně stanoví. V naprosté většině případů tak postačí k nabytí platnosti (účinnosti) 
dokumentu vyvěšení na listinné úřední desce obce, výjimkou je např. doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 SŘ 
se zákonnou povinností zveřejnit dálkově. 

Za rok 2019 bylo zjištěno, že k nejvíce porušením povinností spojených s ÚD dochází v těchto oblastech: 
- nezveřejnění informace o konání zasedání zastupitelstva obce, 
-  vady ve zveřejnění záměru nakládat s nemovitým majetkem obce,
- nezpřístupnění souboru povinně zveřejňovaných informací v sídle obce, 
-  nezpřístupnění souboru povinně zveřejňovaných informací a seznamu hlavních dokumentů způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 
- nezveřejnění výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací. 

Například zveřejnění záměru až v době, kdy již zastupitelstvo či rada rozhodla o dalších navazujících krocích, zveřejnění 
záměru na dobu kratší než zákonem stanovených 15 dnů, uplynutí nepřiměřeně dlouhé doby mezi zveřejněním záměru 
a schválením dispozice nemovitým majetkem (souvislost s rozsudkem NS 26 Cdo 4198/2011 – je to 6 měsíců) jsou takřka 
evergreenem. Za příčiny nedostatků se souhrnně považuje neznalost nebo chybná interpretace právní úpravy, podceňování 
procesních a formálních úkonů, absence možnosti účinně vymáhat plnění povinností v samostatné působnosti, komunikační 
problémy a mezilidské vztahy a záměrné jednání.

Na odhalení ještě čekají chyby týkající se zpracování osobních údajů jen po dobu nezbytně nutnou pro dané zpracování, 
která je dána příslušnými právními předpisy (zásada omezení uložení). Příslušné právní předpisy, např. zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, správní řád aj. stanoví minimální lhůtu pro vyvěšení na úřední desce. Po 
uplynutí této lhůty (nebyla-li dříve písemnost vyzvednuta jejím adresátem) obecní úřad veřejnou vyhlášku z úřední desky 
sejme. Zajistit náležité zabezpečení osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním (zásada integrity 
a důvěrnosti), a to zejména tím, že do kontaktu s osobními údaji obsaženými v plném textu dokumentů před jejich 

Důsledky nepodání oznámení o střetu zájmů zastupitelem 
Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.codexisuno.cz/9sS
https://www.codexisuno.cz/9sT
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A08AC5D73B005F7EC1257B010048FCA0?openDocument&Highlight=0,
https://www.codexisuno.cz/9t2
https://www.codexisuno.cz/9t2
https://www.codexisuno.cz/9t3
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eventuální anonymizací nebo pseudonymizací by měl přijít pouze přesně vymezený okruh osob, které jsou v rámci obce 
pověřeny výkonem předmětné agendy, je pro zejména menší obce úkolem, který musí splnit. Protože obec, nikoliv její 
pověřenec, odpovídá za soulad zpracování s uvedenými zásadami a musí být schopna dodržení souladu doložit (zásada 
odpovědnosti). 

Při doručování veřejnou vyhláškou podle správního řádu jsou přípustné jak publikace úplného znění písemnosti samotné, 
tak i publikace oznámení o možnosti převzít písemnost na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Správní 
řád neupravuje kritéria pro volbu daného způsobu, obec jako správní orgán by měla tedy zvážit okolnosti konkrétního 
případu, resp. obsah doručované písemnosti v jednotlivém případě. Vyvěšení písemnosti by mělo být hlavním způsobem, 
pro vyvěšení pouhého oznámení by měly existovat důvody bránící vyvěšení samotné písemnosti (typicky její velký rozsah) 
anebo důvody dané ochranou osobních údajů, tedy například případy, kdy písemnost samotná obsahuje rovněž osobní 
údaje jiných osob než adresáta, osobní údaje zvláštních kategorií apod. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí (sp. zn. 2 As 47/2016) správně a logicky dovodil, že při zveřejňování informací 
či písemností na elektronické úřední desce je povinností správních orgánů evidovat toto zveřejnění na úřední desce 
náležitým způsobem tak, aby správní orgány byly vždy schopné zpětně doložit, že určitá informace či písemnost 
byla zveřejněna na elektronické úřední desce v souladu se zákonem. Pokud tedy účastnící řízení mají pochybnosti 
o řádném zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce, mohou se na správním orgánu domáhat prokázání takové 
skutečnosti. Uvedené rozhodnutí soudu tak významně posiluje práva účastníků správních řízení, ve kterých má být 
doručováno prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce a zbavuje je povinnosti unést důkazní břemeno.

Na úřední desce mohou být nepovinně zveřejňovány např. i zápisy z jednání zastupitelstva. Připravovaná novela zákona 
o obcích je v připomínkové mezirezortní fázi schvalování a obsahuje povinné zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstev 
na elektronické úřední desce − součástí zápisů bude (pokud to bude odhlasováno ve sněmovně) jmenovité hlasování členů 
zastupitelstev, tedy uvedení toho, kdo a jak hlasoval o konkrétním usnesení (tajné hlasování je možné pouze v případě 
volby, jmenování nebo odvolání, nebo v případě rozhodování o zániku mandátu člena zastupitelstva obce podle zákona 
upravujícího volby do zastupitelstev obcí), ke zveřejněným zápisům bude připojován dodatek o tom, kdo uplatnil námitky 
a jak o nich bylo rozhodnuto, stanovení povinnosti ponechat zápisy na elektronické úřední desce po dobu 5 let.

Vyjasnění nejběžnějších nejasností
Při určení okamžiku doručení písemnosti, která je doručována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem patnáctidenní lhůty, 
po kterou má být písemnost vyvěšena, den následující po dni vyvěšení. Písemnost je doručena patnáctým dnem po 
vyvěšení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek.

  Je-li rozhodováno o přičlenění pozemků vlastníků, kteří nejsou členy honebního společenstva, podle § 18 nebo § 29 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je třeba vlastníky těchto pozemků považovat za účastníky řízení podle § 27 odst. 1 
správního řádu a v řízení s velkým počtem účastníků jim rozhodnutí doručovat jednotlivě do vlastních rukou.

Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné 
povahy doručen veřejnou vyhláškou při splnění požadavků § 25 SŘ. Dnem zveřejnění návrhu opatření je tedy patnáctý 
den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Podmínkou přitom je, aby v této lhůtě byl návrh 
opatření zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle stejných pravidel bude určen i den oznámení 
opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu.

  V řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, se těmto osobám, pokud jsou neznámého 
pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a osobám, které nejsou známy, ustanoví opatrovník. 
Zároveň se jim podle § 25 odst. 1 SŘ bude doručovat veřejnou vyhláškou. Podle § 34 odst. 2 SŘ bude s právními účinky 
spojeno pouze doručení písemnosti opatrovníkovi. Výjimkou bude oznámení o zahájení řízení a oznámení usnesení 
o ustanovení opatrovníka.

Na úřední desce se občas objeví oznámení o zahájení řízení spolkům podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. Jak víme, většina dokumentů musí na úřední desce nejprve 15 dnů viset a až po uplynutí této lhůty začínají běžet 
lhůty další (např. k odvolání). To neplatí pro přihlášení spolku do řízení, kde je lhůta 8 dnů. I když spolek podal žádost 
o písemné informování o zamýšlených a zahajovaných relevantních správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy 
ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. (tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze 
ji podávat opakovaně a musí být věcně a místně specifikována), a pokud hlavním posláním spolku musí být podle stanov 
ochrana přírody a krajiny, je informační povinnost splněna, pokud úřad informaci o zahájeném řízení vyvěsí na úřední 
desce. Pokud se sdružení některého z oznámených řízení chce účastnit, musí se k účasti přihlásit do 8 dnů od doručení 
oznámení (je-li oznámení uloženo na poště, bere se za den doručení třetí den od jeho uložení). Dnem sdělení informace 
o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce 
správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Důsledky nepodání oznámení o střetu zájmů zastupitelem 
Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.codexisuno.cz/9t3
https://www.codexisuno.cz/9t3
https://www.codexisuno.cz/9t3
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0047_2As__1600044_20160615085456_prevedeno.pdf
https://www.codexisuno.cz/9t4
https://www.codexisuno.cz/9t4
https://www.codexisuno.cz/9t5
https://www.codexisuno.cz/9t6
https://www.codexisuno.cz/9t7
https://www.codexisuno.cz/9t6
https://www.codexisuno.cz/9t8
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A co skryté riziko ÚD?
Žádný dnes používaný způsob vedení ÚD není na věky. Obce budou potřebovat technické zdokonalení, zlepšení 
uživatelského pohodlí, účinnější zabezpečení apod. Budou hledat dodavatele nového systému, který by logicky měl 
využít ten stávající včetně jeho obsahu a na něj vystavět nadstavbu. A může nastat problém s výhradními právy ze 
smlouvy o dílo, která buď zcela vyloučí dodat nový systém jiným dodavatelem než prvotním nebo to sice umožní, ale 
za přísných, především drahých, podmínek. Obec bude buď v pasti jednoho dodavatele nebo v pasti vysoké ceny. Obec 
nemůže přijít o obsah ÚD, protože musí zajistit zpětnou prokazatelnost toho, co bylo kdy zveřejněno; musí tedy ÚD 
archivovat. Proto nahlédněte do smluvních podmínek vašeho dodavatele systému a čtěte tu část o výhradních právech 
obzvláště pozorně. Případně pro ni vypracujte dodatek tak, abyste dveře k budoucímu zlepšení měli otevřeny. Ať nedojde 
k situaci, kdy z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv nezákonně zadáte veřejnou zakázku v jednacím 
řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené v § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, (v minulosti § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), byť 
by důvody spočívající v existenci technických důvodů a v nutnosti ochrany výhradních práv jmenovaného vybraného 
uchazeče zaviněně vytvořil právní předchůdce zadavatele. Zjistěte, zda jste jako obec sami nezavinili exkluzivitu 
dodavatele, když s ohledem na předmět původní smlouvy a s ohledem na skutečnost, že se jedná o dynamické odvětví, 
potřebu budoucích (navazujících) plnění jste měli předpokládat, přičemž takový postup mohl mít podstatný vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky. Zadat zakázku bez uveřejnění lze, pouze neexistuje-li přiměřená alternativa jiného dodavatele, 
kdy tato neexistence však stojí na objektivních základech a není důsledkem vlastní činnosti zadavatele (spočívající 
např. v předchozím uzavření smluv či nezajištění nezbytných práv), viz Sbírka rozhodnutí číslo jednací S0345/2017/VZ-
29880/2017/511/ŠKM.

+ E-BOOK

Průvodce českými účetními standardy  
v návaznosti na rozpočtová pravidla, zákon o obcích  
a další právní předpisy
Dvojkniha o účetnictví 2020 od ing. Pěvy Čoukové:  
Teorie pro veřejnou správu + Vyřešené příklady pro obce
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knihy/eshop 

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 

TEORIE
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Důsledky nepodání oznámení o střetu zájmů zastupitelem 
Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.codexisuno.cz/9td
https://www.codexisuno.cz/9td
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15245.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15245.html
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
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20. 5. 2019

VIDEOSEMINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Účetní a daňová závěrka 2019 
– komplikované problémy 
příspěvkových organizací

Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

VIDEOSEMINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU

1 h 39 m
in

2 h 00 m
in

1 h 12 m
in

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

#9 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

13. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 42 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

#8 Mimořádné vysílání s Pěvou - 
Všichni slibují. My zdrojujeme.
Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

2 h 01 m
in

7. 5. 2020

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

#10 Mimořádné vysílání s Pěvou 
– Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

19. 5. 2020

WEBINÁŘ
1 h 43 m

in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetni-zaverka-2019-subjektu-z-verejneho-sektoru-12-12-2019-139-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-za-kon-o-financni-kontrole-a-interni-audit-ve-verejne-sfe-re-b-20-5-2019-119-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-ucetni-a-danova-zaverka-2019-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-natoceno-12-12-2019-146-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-9-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-13-05-2020-19-00-180-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-8-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-07-05-2020-19-00-178-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-10-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-19-05-2020-19-00-181-V.html

