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Vyřízení 
 

Jak jsme Vás již informovali naším předchozím přípisem vedeným pod  
č. j. MV-201805-7ODK-2022, zdejší odbor si od obce Dobšice vyžádal zaslání 
podkladů a vyjádření k Vašemu podání nazvanému jako „Žádost o prošetření postupu 
kontrolního výboru obce Dobšice a starostky obce Dobšice, okres Nymburk“. 

Na základě podkladů a vyjádření, které jsme od obce obdrželi, Vám pak ve věci 
vyřízení/projednání Vaší žádosti ze dne 12. září 2022 sdělujeme následující. 

Vaši žádost ze dne 12. září 2022, zaslanou na podatelnu obecního úřadu 
a adresovanou kontrolnímu výboru, obdržela obec téhož dne a tato byla zaevidována 
pod č. j. 300/2022.  

Jak jsme Vás již informovali v našem přípisu vedeném pod č. j. MV-201805-
2/ODK-2022, občanům obce neplyne právo obracet se na výbory zastupitelstva obce 
(dále jen „zastupitelstvo“) s podněty nebo jim „zadávat“ úkoly, a to ani na základě § 16 
odst. 2. písm. f) zákona o obcích1, resp. výborům zastupitelstva neplyne povinnost tyto 
podněty vyřizovat. Úkolování výborů zastupitelstva přísluší s odkazem na § 118 odst. 1 
zákona o obcích výhradně zastupitelstvu. Právo adresovat výborům zastupitelstva 
podněty k projednání či se na předsedy těchto výborů obracet s dotazy, připomínkami 
a podněty pak dle § 82 zákona o obcích svědčí členům zastupitelstva. 

S přihlédnutím k výše zmíněnému je na místě uvést, že podání/podnět je při 
analogickém užití § 37 odst. 1 věty druhé správního řádu2 třeba posuzovat podle jeho 
skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. 

Vzhledem k obsahu žádosti ze dne 12. září 2022, ve které jsou vyslovovány 
výhrady vůči postupu starostky a v níž je obsažen podnět (úkol) směřovaný výboru 

                                                 
1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších (dále jen „zákon o obcích“). 
2 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
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zastupitelstva, je tuto možno vyhodnotit jako prostou (není podepsána nejméně 0,5 % 
občanů obce) žádost dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, kterou je ve smyslu 
daného ustanovení třeba předložit příslušnému orgánu obce (v daném případě 
zastupitelstvu), resp. tento s danou žádostí seznámit. Záleží pak na uvážení 
zastupitelstva, zda se žádostí bude zabývat, příp. na jejím základě učiní určitá opatření 
(např. uloží výboru prověření skutečností uvedených v podnětu či provedení kontroly), 
či zda žádost pouze vezme na vědomí.  

Dodáváme, že oprávnění dle §16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je možno 
vztahovat i na spolek, v němž se občané spojili za účelem prosazování společných 
zájmů. 

Obec v dané záležitosti uvedla, že dotčená žádost doručená dne 12. září 2022 
byla „tentýž den předána kontrolnímu výboru k projednání – do dnešního dne bez 
reakce. Kontrolní výbor se od doručení žádosti nesešel.“ 

Obec dodává, že „žádost do dnešního dne nebyla projednána na veřejném 
zastupitelstvu obce. Projednáno nebylo z důvodu mylné domněnky, že toto spadá pod 
kontrolní výbor (jemuž bylo i adresováno), který se zatím nesešel. Dle § 16 odst. 2 
písm. f) zákona o obcích, jsme vyhodnotili nesplnění podmínek – žádost nebyla 
podepsána 0,5 % občanů obce. Kontrolní výbor se navíc tímto tématem zabýval na 
veřejném zasedání, dne 3.8.2022 a občané byli informováni také v obecním 
zpravodaji, viz obecní webové stránky. Do dnešního dne nebylo žadateli odpovězeno. 
Žádost jsme připraveni projednat na nejbližším veřejném zasedání obce.“ 

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost ze dne 12. září 2022 nebyla v zákonné lhůtě 
předložena zastupitelstvu, obec porušila § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích. 

Na uvedené pochybení bude obec upozorněna a bude jí doporučeno Vaši 
žádost předložit zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání. 

Závěrem si dovolujeme vyslovit přesvědčení, že prověření dané věci zdejším 
odborem a adresování metodického doporučení obci přispěje k uspokojivému 
vyřešení předmětné záležitosti. 

 
 

Ing. Bc. Miroslav Veselý 
ředitel odboru 

v z. Mgr. Jan Roneš  
vedoucí oddělení vzdělávání 

a samosprávných agend územních 
samosprávných celků 

 
 
Vyřizuje: Mgr. Petr Slavíček 
Tel. č.: 974 816 432 
e-mail: odbordk@mvcr.cz  
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