
 
Zborovská 11 
150 21  Praha 5 
 
Čj.: 009080/2023/KUSK Stejnopis č. 1 
SpZn:  SZ_046503/2022/KUSK 
 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

 ČINĚVES 
IČ: 00239046  

 za rok 2022 
 

Přezkoumání hospodaření obce Činěves za rok 2022 bylo zahájeno dne 27.07.2022 
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím 

orgánem. 
 
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 

▪ 18.10.2022 
▪ 13.03.2023 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
 
Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022 
 
 
Přezkoumání proběhlo v sídle obce:  Činěves 
 Činěves 250 
 289 01  Dymokury 
 
Přezkoumání vykonaly: 
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  Bc. Simona Marková 
- kontroloři: Bc. Dana Matějková 

 
Zástupci obce: Ing. František Moravec - starosta 

 Jitka Boháčková - účetní obce 
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Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona  
č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly 

Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová  
dne 2.8.2022 pod č.j. 099130/2022/KUSK. 
 
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: 
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových 

prostředků, 
-  finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
-  náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
-  peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 

právnickými nebo fyzickými osobami, 
-  finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
-  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
-  zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, 
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
-  zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
- účetnictví vedené územním celkem, 
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 
 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost 

jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých 

právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto 

úkonu. 
 
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 
 
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu 

učiněným dne 13.03.2023 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných 

dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena. 
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A. Přezkoumané písemnosti 
Střednědobý výhled rozpočtu 
▪ na rok 2022 až 2024, schválen zastupitelstvem obce dne 8.12.2021, zveřejněn dne 

10.12.2021, návrh zveřejněn ve dnech 16.11.2021 – 10.12.2021 (poté dostupný  
v archivu elektronické úřední desky) 

Návrh rozpočtu 
▪ na rok 2022 
▪ zveřejněn dle doložky od 16.11.2021 do 10.12.2021 (poté dostupný v archivu úřední 

desky)  
Schválený rozpočet 
▪ zastupitelstvem obce dne 8.12.2021 jako schodkový, přičemž schodek je krytý 

finančními prostředky z let minulých, závazné ukazatele v odvětvovém členění  
dle rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 10.12.2021 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
▪ dopisem ze dne 10.12.2021 pro Mateřskou školu Činěves 

Rozpočtová opatření 
▪ č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.4.2022, zveřejněno dne 31.5.2022 
▪ č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.6.2022, zveřejněno dne 29.6.2022 
▪ č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.9.2022, zveřejněno dne 27.9.2022 
▪ č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.10.2022, zveřejněno dne 1.11.2022 
▪ č. 5 schváleno starostou obce dne 31.12.2022, zveřejněno dne 9.2.2023 

Závěrečný účet 
▪ za rok 2021, projednán a schválen zastupitelstvem obce spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření dne 22.6.2022 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn  
od 29.6.2022, návrh zveřejněn ve dnech 31.5.2022 – 29.6.2022 (poté dostupný v archivu 

elektronické úřední desky) 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
▪ k 30.9.2022 odeslán do CSUIS dne 11.10.2022, odeslán do CSUIS dne 24.1.2023 

Výkaz zisku a ztráty 
▪ k 30.9.2022 odeslán do CSUIS dne 11.10.2022, odeslán do CSUIS dne 7.2.2023 

Rozvaha 
▪ k 30.9.2022 odeslána do CSUIS dne 11.10.2022, odeslána do CSUIS dne 7.2.2023 

Příloha rozvahy 
▪ k 30.9.2022 odeslána do CSUIS dne 11.10.2022, odeslána do CSUIS dne 7.2.2023 

Účtový rozvrh 
▪ platný pro účetní období 2021 

Hlavní kniha 
▪ hlavní kniha účetnictví ke dni 30.9.2022, k 31.12.2022 

Kniha došlých faktur 
▪ k 11.10.2022 (229 faktur) 
▪ k 31.12.2022 (316 faktur) 
▪ k 11.10.2022 (23 faktur VHČ) 
▪ k 31.12.2022 (31 faktur VHČ) 

Kniha odeslaných faktur 
▪ k 20.9.2022 (41 faktur) 
▪ k 31.12.2022 (52 faktur) 
▪ k 11.10.2022 (161 faktur VHČ) 
▪ k 31.12.2022 (238 faktur VHČ) 
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Faktura 
▪ odběratelské faktury č.: 210025, 210026  
▪ dodavatelské faktury č.: 200122- 200150, 200293 - 200306 
▪ odběratelské faktury č.: 310102, 310135 – 310151, 310222, 310224, 310230  
▪ dodavatelské faktury  VHČ č.: 300012 - 300015 

Bankovní výpis 
▪ č.: 14 – 32, 39 - 42   k účtu ČNB 94-119191/0710 
▪ č.: 5 - 12 k účtu Česká Spořitelna a.s. 487772319/0800 
▪ č.: 80 – 96, 161 - 167  k účtu KB a.s. 68219191/0100 
▪ č.: 79 – 89, 126 - 130  k účtu KB a.s. 51-5746540217/0100 

Účetní doklad 
▪ č.: 224015  - 224034, 224044  - 224046    k účtu ČNB 94-119191/0710 
▪ č.: 222009 - 222024 k účtu  České spořitelny a.s. 487772319/0800 
▪ č.: 220460 – 220546, 220991 – 221030  k účtu KB a.s. 68219191/0100 
▪ č.: 224012, 100005, 100006, 100016, 100019, 100026, 100025, 220467  
▪ č.: 320178 – 320206, 320301  - 320305  k účtu KB a.s. 51-5746540217/0100 
▪ č.: 100035  

Pokladní kniha (deník) 
▪ k pokladně č. 1 - hlavní činnost - za měsíc červen, prosinec 
▪ k pokladně č. 2 - hospodářská činnost - za měsíc leden, březen, červen, listopad, 

prosinec skonto pokladní hotovosti pokladna č.1 ke dni 18.10.2022 ve výši  
▪ Kč 65.251,00 souhlasilo se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad  

č. 835 ze dne 12.10.2022) 
▪ skonto pokladní hotovosti pokladna č.2 ke dni 18.10.2022 ve výši Kč 20.474,00 

souhlasilo se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. 156  
ze dne 5.10.2022) 

Pokladní doklad 
▪ pokladna č. 1 - od č. 575 do č. 648,  od č. 901 do č. 947 
▪ pokladna č. 2 - od č. 123 do č. 137 

Evidence poplatků 
▪ vedena modulu Gordic  - poplatek ze psa, poplatek za komunální odpad 

Evidence pohledávek 
▪ vedena modulu Gordic  - poplatek ze psa, poplatek za komunální odpad 

Evidence majetku 
▪ vedena v modulu Gordic 

Inventurní soupis majetku a závazků 
▪ složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022" 

Odměňování členů zastupitelstva 
▪ Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů obce dne 18.10.2022 ode dne 1.11.2022. 
▪ Mzdové listy neuvolněných zastupitelů obce za rok 2022. 
▪ Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů obce dne 19.12.2022 ode dne 1.1.2023. 

Účetnictví ostatní 
▪ Protokol o schválení účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2021, schválená 

zastupitelstvem obce dne 22.6.2022. 
▪ Daňové přiznání ze dne 26.2.2022,  účetní doklad č. 100007 ze dne 26.2.2022 
▪  Evidence povolenek k lovu ryb na rybníku Zásadník za rok 2021 (celkem vydáno  
▪ 46 povolenek za období 25.5.-17.9.2021)   
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Smlouvy o dílo 
▪ Smlouva o dílo uzavřená dne 10.10.2022 se zhotovitelem Milan Zámostný, Sumrakov 

na realizaci zakázky "Oprava části farského plotu", cena díla Kč 392.584,50 včetně 

DPH. 
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
▪ Kupní smlouva ze dne 31.1.2022 na nákup pozemku p.č. 248/23 o výměře 78 m2   

v k.ú. Činěves, prodávající obec fyzická osoba, kupující obec Činěves. Zastupitelstvo 

obce schválilo nákup pozemku dle doložky dne 1.11.2021. 
Darovací smlouvy 
▪ Darovací smlouva ze dne 24.5.2022 na poskytnutí finančního daru ve výši  

Kč 10.000,00, obdarovaná Městská nemocnice Městec Králové a.s. 
Smlouvy nájemní 
▪ Smlouva pro umístnění Z-Boxu (na části pozemku p.č. 1710 o výměře 1,4 m2  v k.ú. 

Činěves) a spolupráci při jeho provozování uzavřená dne 30.9.2022 s provozovatelem 

Zásilkovna s.r.o., schválená zastupitelstvem obce dne 19.9.2022. 
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1710 o výměře 1,4 m2  v k.ú. Činěves, zveřejněn  

od 24.6.2022 do 19.9.2022. 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
▪ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle programu 2021 – 2024 pro 

poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze dne 30.3.2022 s názvem akce 

Chodník podél silnice III/3248 v obci Činěves“ ve výši Kč 504.000,00. - 
nepřezkoumáváno, použito podpůrně 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
▪ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 4.5.2022, příjemce Biotop Zásadník z.s., 

Činěves, neinvestiční dotace ve výši Kč 20.000,00 na zajištění provozních záležitostí, 

závěrečné vyúčtování příjemce předložil dne 2.1.2023. Zastupitelstvo obce  schválilo 

dotaci dne 27.4.2022. 
▪ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 4.5.2022, příjemce Nadační fond Františka 

Lukeše, neinvestiční dotace ve výši Kč 20.000,00 na spolkovou činnost – Setkání 

historických vozidel, letní kino, závěrečné vyúčtování příjemce předložil dne 

22.12.2022. Zastupitelstvo obce  schválilo dotaci dne 27.4.2022. 
Dohody o provedení práce 
▪ ze dne 1.1.2022, v rozsahu 300 hodin od 1.1.2022 do 31.12.2022, obsluha čerpací 

stanice odpadních vod Činěves, mzdový list za rok 2022 – 300 hodin  
▪ ze dne 11.7.2022, v rozsahu 300 hodin, výpomoc na příměstských táborech,  mzdový 

list za červenec – 50 hodin 
Dokumentace k veřejným zakázkám 
▪ složka veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava části farského plotu", zejména: výzva  

k podání nabídek ze dne 6.6.2022 (nebyla doručena žádná nabídky, výzva opětovně 

zveřejněna dne 22.6.2022), osloveno 5 uchazečů,   doručeny 2 nabídky, výsledek 

hodnocení 2 nabídek a pořadí nabídek ze dne 11.6.2022 - kritérium nejnižší nabídková 
cena bez DPH – výběrová komise vyhodnotila nabídku od Milana Zámostného IČO 

64526305 v celkové výši Kč 392.584,50 včetně DPH,  zápis ze zasedání zastupitelstva 

obce ze dne 19.9.2022 (uzavření smlouvy na základě výběrového řízení, pověření 

starostky obce k podpisu smlouvy o dílo). Cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou 

ve Smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022. 
Vnitřní předpis a směrnice 
▪ Směrnice č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
▪ konaného dne: 8.12.2021, 9.2.2022, 10.3.2022, 27.4.2022, 22.6.2022, 21.9.2022, 

18.10.2022, 2.11.2022 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně  
Výsledky kontrol zřízených organizací 
▪ Protokol č. 1/2022 ze dne 13.4.2022 o výsledku veřejnosprávní kontroly v Mateřské 

škole Činěves za kontrolované období od 1.9.2021 do 31.12.2021.  
▪ Protokol č. 1/2022 ze dne 21.11.2022 o výsledku veřejnosprávní kontroly v Mateřské 

škole Činěves za kontrolované období od 1.1.2022 do 30.9.2022 
 
V kontrolovaném období Obec Činěves, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu  
směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva 

stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně 

smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým 

majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně 

vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, 

neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu,  
o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu  
o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je Obec 
společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, 

nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila 
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, provozovala 
hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu. 
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B. Zjištění z přezkoumání 
Při přezkoumání hospodaření obce Činěves: 
 
 
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy: 
 
▪ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
§ 30 odst. 7 písm. b), neboť: 

Obec prokazuje inventurní stavy Inventurními soupisy, které jsou průkaznými účetními 

záznamy a musí obsahovat podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností 

podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury, 

Podotýkáme, že předložené inventurní soupisy majetku ze dne 17.1.2023 nebyly  
v žádném případě podepsány ani jedním z členů inventarizační komise a osoby odpovědné 

za provedení inventury k datu přezkoumání hospodaření obce za rok 2022, včetně 

Inventarizační zprávy ze dne 30.1.2023. 

 

▪ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
§ 72, neboť: 

Zastupitelstvo obce svým usnesením ze dne 18.10.2022 schválilo poskytnutí odměn  
za výkon funkce neuvolněným zastupitelům ode dne 1.11.2022. Odměna neuvolněnému 

členovi zastupitelstva dle mzdových listů za rok 2022, který byl zvolen do funkce člena 

výboru/komise až dne 2.11.2022, byla poskytnuta v rozporu se zákonem a to zpětně   
ode dne 1.11.2022 v plné výši.  

 

§ 72 odst. 4, neboť: 
Dle mzdových listů za rok 2022 neuvolněnému starostovi obce byla chybně stanovena  
a vyplacena odměna od 1.11.2022  správně mu vzniká nárok na odměnu ode dne zvolení 

do funkce automaticky, alespoň v zákonem stanovené minimální výši. Starosta obce má 

za dny 18 až a 31. října 2022 nárok na odměnu 14 /30 (z částky zákonného minima,  
tedy 30 % z odměny, na kterou by měl nárok uvolněný starosta v obci této velikostní 

kategorie, zaokrouhleno na celé koruny nahoru.  

 

▪ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
§ 16 odst. 5, neboť: 

Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno v souladu se zákonem. tj. do 30 dnů  
ode dne jeho schválení. Jedná se o rozpočtové opatření č.5 schválené starostou obce dne 

31.12.2022, zveřejněno dne 9.2.2023. 
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C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: 
a) při dílčím přezkoumání 
 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
 
b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D) Závěr 
Při přezkoumání hospodaření obce Činěves za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona  
č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
 

 
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených  

pod písmenem c): 
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 
▪ Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly podpisový záznam odpovědné osoby   

a záznam osoby odpovědné za provedení inventury.  
▪ Za výkon funkce člena výboru/komise ode dne 2.11.2022 byla odměna poskytnuta  

v rozporu se zákonem a to zpětně.  
▪ Neuvolněnému starostovi obce byla chybně stanovena a vyplacena odměna od 1.11.2022 

 
 

Byly zjištěny nedostatky spočívající v: 
(§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 
C1) vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních 

rozpočtů 
▪ Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno v souladu se zákonem. tj. do 30 dnů ode 

dne jeho schválení.  
 
 
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 
▪ Důrazně upozorňujeme na riziko uložení pokuty až do výše 1 milionu Kč za přestupek 

podle § 22a zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterého se územní 

samosprávný celek dopustil tím, že: v rozporu s § 11 odst. 4 nezveřejnil rozpočtové 

opatření  
 

 
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,52 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,49 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 
Komentář: 
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. 
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč. 
 
 
 
Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 
▪ Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
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V rámci stanoviska může územní celek proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy 

podat dle ustanovení § 13 kontrolního řádu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů 

ode dne předání návrhu zprávy kontrolnímu orgánu, a to kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5. 
 
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to 

nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního 
celku. 
 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 

příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této 

lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu organu uvedenou informaci zaslat. 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku (§14 odst. 1 písm. b) a c) 

zákona č. 420/2004 Sb.). Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., v platném 

znění, lze za přestupek uložit pokutu do výše 50 000,00 Kč.  
 

 
Rozdělovník: 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 x Krajský úřad 

Středočeského kraje Bc. Simona Marková 

2 1 x 
Obec 

Činěves Ing. František Moravec  

 
 
 
Upozornění: 
 
▪ Pracovněprávní vztah - Se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce, bez ohledu na to, zda je uvolněný či neuvolněný, musí vyslovit 

souhlas zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích.  
Z citovaného ustanovení zákona o obcích plyne, že zastupitelstvu je vyhrazeno 

vyslovovat souhlas se vznikem konkrétního pracovněprávního vztahu. Takovýto souhlas 
musí předcházet uzavření pracovněprávního vztahu. Pokud by však obec uzavřela 

pracovněprávní vztah (v praxi nejčastěji dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní 

činnosti) se členem zastupitelstva obce bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce, 

potom ze strany obce dojde k porušení ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích 

a takové právní jednání bude absolutně neplatné. Tento závěr je možno dovodit zejména 

z ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcích, dle kterého platí, že „právní jednání, která 

vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení 

neplatná“ a ustanovení  § 19 odst. 1 zákoníku práce, dle kterého „soud přihlédne i bez 

návrhu k neplatnosti právního jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas 
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příslušného orgánu, v případech, kdy to stanoví výslovně tento zákon anebo zvláštní 

zákon“. Viz  Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra  
č. 6/2019 Označení stanoviska: Důsledky uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí  
a členem zastupitelstva obce bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce. 

 
▪ Zásada zaokrouhlování -  Obec byla upozorněna na Metodické doporučení k činnosti 

územních samosprávných celků č. 5.5 k dodržování zásady zaokrouhlování  
při odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstva 

obce: Vždy na celé koruny nahoru. 
 

 




