
1 

 

 VI. 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

 

1.1 Název 

 

Návrh zákona, kterým se mění 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, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2 Definice problému*) 

 

1.2.1 Odvolávání tajemníků obecních úřadů a ředitelů krajských úřadů 

 

Zákon o obcích svěřuje odvolání z funkce tajemníka obecního úřadu do pravomoci starosty 

obce (§ 103 odst. 3 zákona o obcích), přičemž toto odvolání podmiňuje souhlasem ředitele 

krajského úřadu. Důvody pro odvolání pak stanoví § 12 odst. 1 zákona o úřednících územních 

samosprávných celků: Vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu lze z funkce odvolat, jen a) 

pozbyl-li některý z předpokladů podle § 4, b) porušil-li závažným způsobem některou ze svých 

zákonem stanovených povinností nebo dopustil-li se nejméně dvou méně závažných porušení 

zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců, nebo c) neukončil-li vzdělávání 

vedoucích úředníků ve lhůtě podle § 27 odst. 1. 

 

Tajemník je podle zákona o obcích odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné 

i přenesené působnosti (§ 110 odst. 2 zákona o obcích). Stát však nemůže do procesu 

odvolávání tajemníka obecního úřadu jakkoli přímo zasáhnout, neboť se jedná 

o pracovněprávní úkon svěřený starostovi. To se může v některých případech ukázat jako 

problematické, pokud by obecní úřad neplnil úkoly v přenesené působnosti (nebo by toto plnění 

vykazovalo závažné vady) a ze strany starosty obce by nedošlo k nápravě odvoláním tajemníka. 

Stát by přitom měl mít možnost zasáhnout tam, kde bude starosta při odvolávání tajemníka 

nečinný a kde pochybením tajemníka dochází k závažným vadám při výkonu přenesené 

působnosti. 

 

Obdobné platí i ve vztahu k ředitelům krajských úřadů a magistrátu hlavního města Prahy 

(v jejich případě jmenuje a odvolává hejtman kraje, resp. primátor hlavního města Prahy se 

souhlasem ministra vnitra). 

 

1.2.2 Nezveřejňování zápisů z jednání obecních orgánů 

 

Zákon o obcích nestanoví povinnost zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva obce ani 

usnesení ze schůzí rady obce, neupravuje ani problematiku pořizování obrazových či 

zvukových záznamů z jednání zastupitelstva a jejich zveřejňování. To je chápáno jako deficit 

současné právní úpravy, byť mnoho obcí zveřejňuje tyto dokumenty dobrovolně na základě § 5 

                                                 
*) Aplikační problémy i navrhovaná řešení jsou ve zprávě pojednány z hlediska zákona o obcích, závěry však platí 

obdobně i pro zákon o krajích a zákon o hlavním městě Praze. 
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odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, avšak až po provedené 

anonymizaci chráněných informací (např. osobních údajů). 

 

1.2.3 Uplatňování práv člena zastupitelstva obce 

 

V praxi je problematický i přístup členů zastupitelstev k informacím o činnosti samosprávy, 

a to zejména v případě „opozičních“ zastupitelů. Právní úprava § 82 písm. c) zákona o obcích 

sice ukládá, aby žádost o informace byla vyřízena bezodkladně, jako mezní však stanoví 

třicetidenní lhůtu, tedy dvojnásobnou lhůtu oproti „obecnému“ zákonu o svobodném přístupu 

k informacím. To zejména v případech, v nichž zastupitel žádá o informace vztahující se 

k bodům, které mají být projednány na připravovaném zasedání zastupitelstva obce, může 

prakticky znemožnit, aby jednal a rozhodoval se znalostí všech relevantních údajů (tam, kde 

není vůle ze strany „vedení obce“ zastupitelům takové informace poskytovat včas).  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Popis stávajícího platného stavu byl proveden v kapitolách 1.2.1 až 1.2.3 v souvislosti 

s nastíněním problémů, které je nutné novelizací vyřešit. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Dotčenými subjekty jsou ve všech případech územní samosprávné celky (obce, kraje), dále 

specificky členové zastupitelstev obcí i krajů a veřejnost (ve vztahu ke zveřejňování dokumentů 

o činnosti obce či kraje). 

 

1.5 Popis cílového stavu 

 

Cílový stav vychází ze shora popsaného právního stavu a jeho nedostatků. Cílem návrhu je 

zavést taková opatření, která posílí transparentnost jednání obecních orgánů a usnadní přístup 

zastupitelů k informacím. Dále je cílem zvýšit vliv státu na výkon přenesené působnosti 

možností odvolat tajemníka obecního úřadu (ředitele krajského úřadu). 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

 

Zavedení možnosti odvolávat tajemníky obecních úřadů (a ředitelů krajských úřadů) 

Ministerstvem vnitra může v praxi vést k určitým komplikacím. Předně může být 

problematické prokázat tajemníkovi porušení právních předpisů ve smyslu § 12 odst. 1 zákona 

o úřednících územních samosprávných celků (odvolávání bude probíhat ve správním řízení 

vedeném Ministerstvem vnitra), zejména v případě nesoučinnosti ze strany obce (starosty 

obce). Dalším rizikem může být snaha starostů zbavovat se odpovědnosti za odvolávání 

tajemníků tím, že předají podnět Ministerstvu vnitra. To bude právně odpovídat za případný 

nesprávný úřední postup, resp. za případné nezákonné rozhodnutí o odvolání tajemníka. 

Ministerstvo vnitra navíc působí jako odvolací orgán proti rozhodnutím ředitelů krajských 

úřadů o (ne)udělení souhlasu s odvoláním tajemníka. Může tedy docházet k situacím, v nichž 

obec nejdříve podá podnět k odvolání tajemníka ministerstvu, to neshledá splnění zákonných 

podmínek, starosta obce se následně s týmiž důvody obrátí na krajský úřad se žádostí o souhlas 

jeho ředitele s odvoláním tajemníka a ten může rozhodnout odlišně oproti již dříve 

vyslovenému právnímu názoru Ministerstva vnitra. Problematické mohou být i určité 

pracovněprávní dopady, neboť odvolání tajemníka ministerstvem bude pracovněprávní úkon, 
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na který musí navázat další pracovněprávní jednání ze strany obce (nabídková povinnost, 

výpověď apod.). 

 

Zveřejňování dokumentů o činnosti obce (povinnost zveřejňovat usnesení rady obce a zápisy 

z jednání zastupitelstva obce) může vést k určitému nárůstu administrativy v případě obcí, které 

dosud tyto dokumenty dobrovolně nezveřejňují. Na druhou stranu však návrh počítá se 

zveřejňováním bez anonymizace, jejíž provádění lze považovat za nejpracnější součást 

zveřejňování. Problematickým by mohl být vztah k ochraně osobnosti, resp. osobních údajů při 

tomto způsobu zveřejňování. 

 

V případě úpravy práva zastupitele na informace může určitá komplikace pro obce spočívat ve 

zkrácení lhůty pro vyřízení žádosti. Reálně však i nyní zastupitelé žádají o informace v režimu 

zákona o svobodném přístupu k informacím, čímž obec zaváží k vyřízení žádosti ve zkrácené 

patnáctidenní lhůtě. Právní stav se tedy navrženou změnou narovnává, resp. fakticky nemění. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2.1 Zavedení možnosti odvolat tajemníka obecního úřadu Ministerstvem vnitra 

 

1. Zachování stávajícího právního stavu. 

2. Zavedení možnosti Ministerstva vnitra odvolat tajemníka obecního úřadu. 

 

2.2 Povinné zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a usnesení ze schůzí rady obce 

 

1. Zachování stávajícího právního stavu. 

2. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a (pouze) usnesení ze schůzí rady obce; 

3. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a zápisů ze schůzí rady obce; 

4. Zveřejňování zápisů i podkladových materiálů. 

 

Pozn.: Ve variantách č. 2 až 4 bylo dále zvažováno, zda zveřejňování má být bez 

jakéhokoli obsahového omezení, nebo zda ze zveřejněných dokumentů mají být 

odstraněny osobní údaje a další zákonem chráněné informace. 

 

2.3 Úprava práv členů zastupitelstva obce 

 

1. Zachování stávajícího právního stavu. 

2. Zavedení podrobnější úpravy lepším navázáním na pravidla stanovená zákonem 

o svobodném přístupu k informacím. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

Zkoumanými náklady jsou finanční dopady na veřejné rozpočty (včetně personálního 

zabezpečení) na jedné straně a mimoekonomické dopady na straně veřejnosti a zastupitelů, 

zejména z hlediska snadnosti získání informací o činnosti samosprávy. Přínosy uvažovaných 

změn jsou pak na opačné straně zrychlení přístupu k informacím o činnosti samosprávy 

(zejména eliminací obstrukcí ze strany povinných subjektů) a posílení vlivu státu na výkon 

přenesené působnosti obcemi a kraji. 
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3.2 Náklady 

 

Z hlediska hodnocení dopadů navrhovaných řešení je provedená analýza spíše kvalitativní než 

kvantitativní, tj. zaměřuje se zejména na posouzení mimopeněžních přínosů a nákladů, avšak 

na hospodářský efekt lze částečně (u některých navrhovaných opatření) usuzovat. Jak bylo 

uvedeno, cílem předloženého legislativního návrhu je zefektivnění přístupu k informacím 

o činnosti samosprávy povinným zveřejňováním informací a usnadnění přístupu k informacím 

ze strany zastupitelů. Dle názoru předkladatele je předpokládaný finanční dopad níže 

popsaných institutů na veřejné rozpočty neutrální, mnohdy kladný. Zvýšení efektivity lze tedy 

spatřovat nejen v usnadnění přístupu k informacím, ale rovněž ve snížení jeho finanční 

náročnosti. 

 

Určité zvýšené náklady zřejmě přinese nová agenda Ministerstva vnitra, týkající se odvolávání 

tajemníků obecních úřadů a ředitelů krajských úřadů. Funkce tajemníka je povinně zřizována 

v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností. Těchto obcí je 

aktuálně celkem 388 (+ 22 pražských městských částí)1. Ostatní obce mohou funkci tajemníka 

obecního úřadu zřídit dobrovolně, což se v mnoha obcích činí (přesná statistika však neexistuje, 

neboť obce nemají povinnost oznamovat zřízení funkce tajemníka Ministerstvu vnitra či jinému 

státním úřadu). Lze nicméně očekávat nárůst agendy spojený s vyřizováním podnětů 

k odvolávání tajemníků jakož i s vedením příslušných správních řízení, přičemž se bude jednat 

o odborně náročnou materii a administrativně rozsáhlou materii. Odhadem bude nutné navýšit 

počet zaměstnanců ministerstva o tři zaměstnance, na jejichž činnost je nutné počítat s ročním 

nákladem do 2 000 000 Kč2. 

 

3.3 Přínosy 

 

Mimoekonomické dopady navrhované právní úpravy se vztahují k jejímu základnímu cíli – 

zefektivnění přístupu k základním informacím o činnosti samosprávy, jakož i zvýšení vlivu 

státu na výkon přenesené působnosti obcemi. V tomto ohledu návrh postupuje směrem 

způsobilým vyvolat zamýšlené důsledky. Při aplikaci nové úpravy může napomoci i aktivní 

metodická úloha Ministerstva vnitra. Stejně tak je důvodné posílení vlivu státu nad výkonem 

přenesené působnosti, tedy státní správy svěřené obcím a krajům. 

 

Předkladatel závěrem konstatuje, že předkládaný návrh zákona nevyvolá žádné dopady 

v oblasti životního prostředí ani v sociální oblasti. Předložený návrh rovněž nemá dopad 

na rovnost mužů a žen. 

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

Ad 2.1 (Možnost odvolávání tajemníků obecních úřadů Ministerstvem vnitra) 

 

 V případě nulové varianty nedojde k posílení vlivu státu na výkon přenesené působnosti 

obcemi a kraji. Stát tedy nebude mít jakoukoli možnost působit (byť i nepřímo potencionálním 

                                                 
1 Veřejná správa v České republice v roce 2017, vyd. Ministerstvo vnitra, ISBN 978-80-87544-80-8, str. 9. Z toho 

(183 obcí s pověřeným obecním úřadem a 205 obcí s rozšířenou působností). 
2 Bude-li počítáno se třemi zaměstnanci ve 13 PT podle nařízení vlády č. 304/2017 Sb., ve „středním“ (6.) platovém 

stupni (31 860 Kč) a s osobním ohodnocením ve výši 5 000 Kč a s navýšením o 1/3 s ohledem na povinné platby 

za zaměstnance, jsou platové náklady v celkové výši 147 000 Kč měsíčně a 1 764 000 Kč ročně. Kromě toho je 

nutné připočítat ostatní náklady (např. na technické vybavení, kancelářské vybavení). Celková předpokládaná 

částka tak činí 2 000 000 Kč ročně. 
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odvoláním tajemníka obecního úřadu) při nefungujícímu výkonu přenesené působnosti na 

kvalitu výkonu státní správy. Z tohoto hlediska se jako vhodné jeví zakotvení speciální 

pravomoci Ministerstva vnitra odvolat po splnění zákonných důvodů tajemníka obecního úřadu 

(zejména v případě porušení povinností tajemníkem při výkonu přenesené působnosti). 

 

Ad 2.2 (Povinné zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a usnesení ze schůzí rady) 

 

 Platná právní úprava nestanoví povinnost aktivního zveřejňování výstupů z jednání 

obecních orgánů (zápisů a usnesení rady obce a zastupitelstva obce). Každý občan obce (a další 

vybrané osoby) však má právo nahlížet do zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva obce a do 

usnesení ze schůzí rady obce, a právo pořizovat si z nich výpisy [§ 16 odst. 2 písm. e)]. Jiné 

osoby mají přístup k těmto dokumentům jen v režimu obecného zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, tedy po provedení anonymizace zejména osobních údajů. 

Za stejných podmínek je realizován i přístup k zápisům ze schůzí rady obce (z jednání rady 

mají občané přímý přístup jen k přijatým usnesením, text celého zápisu musejí žádat v režimu 

zákona o svobodném přístupu k informacím). Po provedení „anonymizace“ mohou být uvedené 

dokumenty též obcí dobrovolně zveřejněny (srov. § 5 odst. 7 zákona o svobodném přístupu 

k informacím a výkladové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004, dostupné 

na http://www.uoou.cz). V praxi se přitom jedná nejen o zásadní dokumenty vypovídající 

o činnosti obce (zápisy zachycují usnesení – rozhodnutí – obecních orgánů), ale i o dokumenty, 

jejichž poskytnutí je ze strany žadatelů nejčastěji požadováno. Provedení změny směrem 

k uložení povinnosti aktivního zveřejňování zápisů a usnesení je z tohoto hlediska nejen 

vhodné, ale posílí i transparentnost jednání samosprávy (usnadněním přístupu k dotčeným 

dokumentům) a informovanost o její činnosti (o rozhodovacích procesech). Svým způsobem 

povede navržená změna i ke snížení nákladů, neboť při všeobecné dostupnosti těchto 

dokumentů na internetových stránkách obcí se sníží počet individuálně podávaných žádostí o 

poskytnutí informací. 

 

 Z hlediska uložení povinnosti aktivního zveřejňování bylo nutné zvážit jednak okruh 

povinně zveřejňovaných dokumentů o činnosti obce, a dále obsah zveřejňovaných dokumentů, 

tedy zda i při zveřejnění bude nutné zachovat ochranu především osobních údajů a pokud ano, 

v jakém rozsahu, a konečně, jaký způsob zveřejnění by měl být zvolen. Předkladatel především 

posuzoval povinné zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a usnesení z jednání obecních 

rad (kapitola 2.2 varianta 2), dále zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva i zápisů (nejen 

usnesení) z jednání rady obce3 (kapitola 2.2 varianta 3) a nejširší variantu zveřejňování nejen 

zápisů, ale též podkladových materiálů pro jednání těchto orgánů, jsou-li pořizovány (kapitola 

2.2 varianta 4). Za rozhodující kritérium považuje předkladatel obsah zveřejňovaných 

dokumentů, tedy posouzení, zda bude možné tyto dokumenty zveřejňovat bez anonymizace 

nebo až po jejím provedení, které by k podstatnému nárůstu administrativní zátěže nepochybně 

vedlo, na druhou stranu by však plně chránilo fyzické osoby před nepřiměřeným zásahem do 

práva na ochranu osobnosti a osobních údajů, typicky tzv. automatizovaným indexováním. 

Jinak řečeno čím širší rozsah zveřejňovaných dokumentů, tím intenzivnější by byla potřeba 

jejich anonymizace.  

 

Předkladatel z tohoto hlediska považuje za nejvhodnější variantu 2, tedy zveřejňování 

zápisů z jednání zastupitelstva obce a usnesení ze schůze rady obce, a to bez anonymizace. 

Jedná se totiž o dokumenty, k nimž má přímý (a obsahově neomezený) přístup každý občan 

obce, každá osoba, která v obci vlastní nemovitost a případně osoba, jíž takové právo přiznává 

                                                 
3 Podle zákona o obcích jsou součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce i ze schůze rady obce vždy i přijatá usnesení (srov. 

§ 95 odst. 1 a § 101 odst. 3 zákona o obcích). 
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mezinárodní smlouvy [§ 16 odst. 1, odst. 2 písm. e) a odst. 3 a § 17 zákona o obcích]. Proto by 

při jejich zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup z důvodu převažujícího 

požadavku veřejného zájmu neměla být prováděna anonymizace osobních údajů a dalších údajů 

chráněných zvláštními zákony. Zpřístupňování podkladových materiálů i celých zápisů ze 

schůze rady obce (varianty 3 a 4) by i nadále bylo ponecháno na dobrovolnosti (tyto dokumenty 

obce ani nemusejí vytvářet), samozřejmě však za podmínky ochrany všech zákonem 

chráněných údajů ve smyslu § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a z hlediska ochrany osobních údajů. 

 

 Z možných způsobů zveřejnění se jako nejúčelnější jeví zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (na internetu).  

 

  

Ad 2.3 (Úprava práv členů zastupitelstva obce) 

 

 Stávající problémy spojené s obtížnou vymahatelností práva zastupitele na informace 

vyvolávají potřebu tuto právní úpravu modifikovat, resp. odstranit základní identifikované 

nedostatky spočívající především v odlišné lhůtě pro poskytnutí informací zastupiteli podle 

§ 82 zákona o obcích a podle zákona o svobodném přístupu k informacím (30 dní versus 15 

dní). 

 

Posílení práva člena zastupitelstva interpelovat volené představitele či žádat informace 

nutné pro výkon jemu svěřené činnosti by nemělo přinést zvýšené administrativní náklady. 

Dochází sice ke zkrácení lhůty pro získání informací, v „systému“ informování zastupitelů či 

jiných občanů se však ve skutečnosti nejedná o změnu, protože i člen zastupitelstva i nyní může 

žádat o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jenž 

nyní stanoví patnáctidenní lhůtu pro vyřízení žádosti. Postavení zastupitele a běžného občana 

se tak vyrovnává odstraněním nedůvodného znevýhodnění člena zastupitelstva. Koncepčně 

dochází k obsahovému přiblížení práva zastupitele na informace k obecnému právu na 

informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť obec bude moci žádat za 

velké množství kopií úhradu nákladů (jiné náklady nikoli). Bude-li požadovaných informací 

nepřiměřené množství, může obec (kraj) lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit.  

  

4. Návrhy řešení 

 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Ve vztahu k odvolávání tajemníka obecního úřadu Ministerstvem vnitra (viz kapitola 2.1) se 

jako optimální jeví varianta č. 2, tedy rozšíření této možnosti i na Ministerstvo vnitra. Nulová 

varianta by nepřinesla požadované zvýšení vlivu státu na výkon přenesené působnosti. 

 

Ve vztahu k povinnému zveřejňování základních informací o činnosti obce (viz kapitola 2.2) je 

namístě volit variantu č. 2, tedy zakotvení povinnosti zveřejňovat zápisy z jednání 

zastupitelstva a usnesení ze schůzí rady obce, a to bez jakékoli anonymizace. 

 

Ve vztahu k právům člena zastupitelstva obce (viz kapitola 2.3) byla zvolena varianta č. 2, tedy 

odstranění problémů stávající právní úpravy (zejména odlišných lhůt) přizpůsobením režimu 

zákona o svobodném přístupu k informacím. 
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5. Implementace doporučené varianty a její vynucování  

 

Implementace předkládaného návrhu nevyžaduje vytvoření ani zásadní změny činnosti 

organizačních struktur. Respektování zákonné úpravy bude zajištěno podle povahy věci 

prostředky správního řízení a správního soudnictví (ve vztahu k ochraně tajemníků proti 

odvolání a ve vztahu k právům členů zastupitelstev obcí), případně prostředky kontroly nad 

výkonem samostatné působnosti podle zákona o obcích (ve vztahu k povinnému zveřejňování 

informací o činnosti obce). 

 

Předkládaný návrh neobsahuje při respektování variant doporučených v tomto hodnocení 

řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Účinnost předkládané novely zákona bude v praxi ověřována běžnými metodami správního 

řízení, prostřednictvím řízení o opravných prostředcích a řízeními před správními soudy, jakož 

i v rámci kontroly výkonu samostatné působnosti podle zákonů o územních samosprávných 

celcích. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Předpokládané úpravy byly projednány v rámci připomínkového řízení se zástupci ústředních 

orgánů státní správy, se Svazem měst a obcí České republiky, Sdružením místních samospráv 

a s Asociací krajů České republiky. 

 

Zdrojem dat byla soudní rozhodnutí publikovaná na http://www.nssoud.cz v souvislosti s právy 

člena zastupitelstva obce na informace a dále zkušenosti Ministerstva vnitra, spojené 

s výkladem zákonů o územních samosprávných celcích a s prováděním kontroly nad výkonem 

samostatné působnosti (ve vztahu ke zveřejňování informací o činnosti obce a k právům 

zastupitelů obcí). 

  

8. Kontakty na zpracovatele RIA 

 

Kontaktní útvar:  Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, tel. 974 816 411, 

e-mail odbordk@mvcr.cz   
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