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Vážený pan  
Ing. Radovan Buroň 
zastupitel obce a předseda kontrolního výboru 
Lomená 27 
267 03 Hudlice 
 
 
Vyřízení žádostí občanů obce - výsledek šetření Vašich podnětů 
 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Vás přípisem č. j. MV-
30996-5/ODK-2019 ze dne 11. března 2019 informoval, že obdržel Váš souhlas se 
ztotožněním při komunikaci s orgány obce Hudlice ve věci prošetření Vámi tvrzeného 
nevyřízení dvou tzv. kvalifikovaných žádostí o „Projednání cash flow“ a „Projednání 
investičního záměru“, doručených obci dne 19. listopadu 2018, ve smyslu ustanovení 
§ 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Současně jsme Vás informovali, že 
jsme si od obce vyžádali relevantní dokumenty, dokládající vyřízení předmětných 
podání s tím, že po jejich obdržení a vyhodnocení věci Vás budeme o výsledcích 
našeho šetření informovat samostatným přípisem. Jelikož jsme od obce Hudlice dne 
22. března 2019 požadované písemnosti obdrželi, sdělujeme Vám k uvedenému 
následující, právně nezávazný názor, neboť právně závazný výklad právních předpisů 
ve vztahu ke konkrétní skutkové situaci může podávat jen příslušný soud.  

 
Z obdržených podkladů je zřejmé, že obě tzv. kvalifikované žádosti,1 

doručené obci dne 19. listopadu 2018, byly vyřízeny v souladu s § 16 odst. 2 
písm. f) zákona o obcích, neboť byly věcně projednány v rámci schůze rady 
obce dne 3. ledna 2019, tzn. orgánem obce k tomu příslušným (projednání cash flow 
či investičního záměru není právním jednáním vyhrazeným zastupitelstvu obce ve 
smyslu § 84 a 85 zákona o obcích) a v zákonné lhůtě 60 dnů (viz usnesení č. 16-
01/2019/RO).  

 
Na tomto místě považujeme za nutné opětovně uvést, že Ministerstvo vnitra je 

oprávněno prošetřit způsob vyřízení podání občana obce směřujícího do samostatné 
působnosti výhradně z hlediska procesního (tzn., zda bylo vyřízeno v zákonné lhůtě 
                                                 
1 Pozn., že v rámci této schůze rada obce projednala i Vaši stížnost na neúplnost struktury informací 
povinně zveřejňovaných o obci způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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orgánem obce k tomu příslušným), nikoliv věcného (obsahového). V opačném 
případě by se jednalo o nepřípustný zásah ze strany státu do ústavně zaručeného 
práva obce na samosprávu, ve smyslu zásady minimalizace zásahů státu do činnosti 
územní samosprávy, zakotvené v Článku 101 odst. 4 Ústavy České republiky2, dle 
níž stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li 
to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. 

 
Co se týče samotného vyřízení žádosti o projednání určité záležitosti v oblasti 

v samostatné působnosti orgánem obce, je mimoto nutné akcentovat, že „vyřízení“ 
neznamená, že požadavkům uvedeným v žádosti musí příslušný orgán obce vyhovět. 
Taktéž zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví povinnost orgánů obce na 
podněty dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích vždy písemně odpovídat, ale toliko 
je vyřizovat (vyřízením takového podání je pak nutno chápat i např. jeho projednání  
v příslušném orgánu obce)3. Písemnou odpověď lze jistě považovat za vhodnou 
formu v rámci dobré správy, stejně tak vyřízení všech podnětů (nejen od občanů 
obce) a Ministerstvo vnitra tento postup doporučuje, nejde však o požadavek zákona. 
Odůvodnění, proč zákon o obcích ani v případě, kdy je k vyřízení podání občana 
obce příslušná rada obce4 nepožaduje písemné vyřízení podnětu, lze nalézt v právu 
občana obce nahlížet do usnesení rady obce a pořizovat si z nich výpisy, ve smyslu  
§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích. 

 
Jelikož se uvedeným právům občana obce (a osobám jim postaveným na roveň) 

podrobně věnují stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra č. 5/2008, 6/2008 a 1/2015, dovolujeme si pro detailní informace o možnostech 
realizace uvedených práv zaslat Vám je přílohou tohoto dopisu. Podotýkáme, že 
nejen předmětná stanoviska, ale rovněž další materiály vydané zdejším odborem, 
jsou dostupné na internetových stránkách, na adrese www.mvcr.cz/odk. 

 
S odkazem na shora uvedené závěrem sdělujeme, že jsme v souvislosti s Vašimi 

podáními neshledali důvod pro uplatnění dozorových a kontrolních pravomocí odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ve smyslu ustanovení § 123  
a násl. zákona o obcích.  
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Petra Šulcová, tel. č.: 974 816 438, e-mail: odbordk@mvcr.cz 

                                                 
2 Obdobně též v § 7 odst. 1 zákona o obcích. 
3 Z obcí zaslaných podkladů je zřejmé, že o projednání požadavků občanů jste nadto byl „podrobně 
informován na jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 26.02.2019 (…)“. Písemně jste byl o vyřízení 
podání informován prostřednictvím sdělení obce č. j. 181/2019 a 182/2019 ze dne 21. března 2019. 
4 V případě zastupitelstva obce lze odkázat na veřejnost zasedání zastupitelstva obce ve smyslu § 93 
odst. 3 zákona o obcích, právo občana obce vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu 
s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem ve smyslu § 16 odst. 2 písm. c) zákona  
o obcích a v neposlední řadě rovněž na právo občana obce ve smyslu písm. e) tohoto ustanovení ve 
spojení s § 95 odst. 2 zákona o obcích.  
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