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Odpověď na dopis ze dne 4. 5. 2020
Vážení,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 4. 5. 2020 Váš dopis, ve kterém upozorňujete na možný nesprávný
postup vedení obce Hlincová Hora při vedení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlincová Hora, které se
konalo dne 28. 4. 2020 prostřednictvím on-line nástrojů. Svá tvrzení dokládáte také zápisy ze zasedání, a to jak
zápisem vytvořeným obcí, tak i zápisem vytvořeným Vámi, ze kterého plyne, že v obci mělo dojít k volbě nového
starosty obce, a to po ukončení zasedání zastupitelstva obce současným starostou obce, panem Fouskem.
Fakticky to může znamenat, že obec má v tomto okamžiku dva starosty obce. V závěru nás žádáte o urychlené
vyřešení nastalé situace
Krajský úřad se s Vaším dopisem podrobně seznámil, a dospěl k závěru, že v dané věci není oprávněn činit
žádné kroky. Systém veřejné správy v České republice je organizován v rámci tzv. spojeného modelu. Ten se
vyznačuje tím, že obce vykonávají jak své právo na samosprávu (samostatnou působnost), tak vykonávají i tu
část státní správy, která na ně byla přenesena ze státu zákonem (přenesená působnost). Do oblasti samostatné
působnosti patří typicky otázky spojené s nakládáním s vlastním majetkem (pořízení, zatížení nebo zcizení
movitých a nemovitých věcí). Do oblasti přenesené působnosti spadají ty úkoly, o kterých tak stanoví zákon,
v případě menších obcí jde například o agendu evidence obyvatel nebo vydávání některých povolení. Rozlišení
jednotlivých oblastí je důležité, neboť zatímco v případě přenesené působnosti se projevuje hierarchie veřejné
správy a možnost zasahovat do vydaných aktů prostřednictvím opravných prostředků, v případě samostatné
působnosti taková možnost není, zde je nutné respektovat právo obcí na samosprávu. To také znamená, že
posouzení platnosti či neplatnosti některých jednání koná výlučně soud, nikoli správní orgány.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že oblast samostatné působnosti
dozoruje a kontroluje Ministerstvo vnitra, a oblast přenesené působnosti dozoruje a kontroluje krajský úřad.
Z Vašeho dopisu je zřejmé, že k možným pochybením v obci Hlincová Hora mělo docházet výlučně v oblasti
samostatné působnosti (konání zasedání zastupitelstva obce, volba starosty atd.). To znamená, že krajský úřad
není oprávněn do věci žádným způsobem zasahovat, ani k tomu zaujímat jakákoli stanoviska. Orgánem, který
je příslušný k takovému rozhodnutí, je výlučně Ministerstvo vnitra, kterému zároveň Váš podnět přeposíláme
k vyřízení.
Z hlediska zákonných pravomocí při plnění volebních úkolů je stěžejní zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) dle kterého
krajské úřady plní v něm vyjmenované úkoly. Žádný z nich ovšem nesměřuje ke kontrole správnost ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce ze strany krajského úřadu. V případě nových voleb, resp. rezignace určeného počtu
členů zastupitelstva obce a poklesu jeho počtu pod zákonem stanovenou hranici, plní krajský úřad v souladu
s ustanovením § 58 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí funkci podacího místa, tj. místa, které přijme
od starosty obce příslušné podklady a přepošle je Ministerstvu vnitra. Právě ministerstvo, resp. ministr vnitra, je
tím, kdo činí další úkony, zejména pak vyhlášení termínu nových voleb.
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Na závěr nám dovolte dodat, že případné neshody v rámci zastupitelstva obce je vždy nejvhodnější, nejrychlejší
a nejefektivnější řešit vhodnou diskuzí mezi danými členy. Neexistuje žádná autorita (ať by šlo o zákon, správní
orgán nebo soud), která by byla schopna napravit vztahy mezi osobami lépe, než takové osoby samy tím, že po
konstruktivní diskuzi dojdou k oboustranně přijatelnému kompromisu. Tím, kdo v konečném důsledku trpí
takovými neshodami, je vždy obec a její další rozvoj ku prospěchu občanů.
S pozdravem
JUDr. Lukáš Glaser
vedoucí odboru
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