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Přijatá nápravná opatření k odstranění důsledků nezákonného 
postupu orgánů městyse a zamezení jeho opakování 

 
 
dle Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městyse Vojnův Městec 
provedené na základě ustanovení §129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
Kontrolní orgán:                                 Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
 
Zahájení kontroly:  16. října 2020  
 
Kontrolované období:  1. září 2019 – 7. prosince 2020 
 
 
Při kontrole byla shledána následující porušení zákona: 
 
1) Městys porušil § 41 odst. 1 větu první zákona o obcích ( podmiňuje-li tento zákon 

platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, 
opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky 
jsou splněny) tím, že 

 
a) nájemní smlouvy nejsou opatřeny doložkou prokazující splnění zákonných 

podmínek pro zveřejnění záměru a rozhodnutí příslušného orgánu městyse ) 
doloženo kopiemi nájemních smluv ze dne 24. srpna 2020, 15. července 2020, 20. 
července 2020, 21. května 2020, 20. dubna 2020 a pěti smluv z 20. března 2020 
 

b) pachtovní smlouva ze dne 27. října 2020 je opatřena doložkou prokazující jen 
splnění podmínky rozhodnutí příslušného orgánu městyse nikoli předchozího 
zveřejnění záměru (doloženo kopií pachtovní smlouvy ze dne 27. října 2020) 
 

Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce: 
nové nájemní a pachtovní smlouvy budou opatřeny dložkou o schválení příslušným orgánem 
městyse. 
 
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: 
pravidelně kontrolovat správnost a aktuálnost nájemních a pachtovních smluv při jejich uzavírání. 
 
Za výše uvedené zodpovídá: starosta popř. místostarosta městyse Vojnův Městec. 
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2) Městys porušil § 12 odst. 4 věty první a druhou zákona o obcích (obec vede evidenci 
právních předpisů, které vydala; evidence právních předpisů obsahuje číslo a název 
právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho 
účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti) ve spojení s § 12 odst. 5 zákona o 
obcích (právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního 
úřadu v obci, která je vydala) tím, že nevede evidenci právních předpisů, které vdal 
(doloženo vyjádřením městyse Vojnův Městec, doručeným Ministerstvu vnitra dne 7. 
prosince 2020). 

 
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce: 
neprodleně zavést evidenci právních předpisů, které obec vydala tak, aby obsahovala všechny 
městysem vydané právní předpisy a všechny zákonem stanovené záležitosti a zpřístupnit jej na 
webových stránkách https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/vyhlasky-obce-mistni-
poplatky/ a taktéž k nahlédnutí na Úřadě mestyse. 
 
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: 
pravidelně kontrolovat úplnost, správnost a aktuálnost údajů evidence právních předpisů, uvádět 
v ní všechny právní předpisy, které obec vydá, včetně všech náležitostí požadovaných zákonem o 
obcích, a tuto průběžně doplňovat. 
 
Za výše uvedené zodpovídá: starosta popř., místostarosta městyse Vojnův Městec. 
 
Evidence právních předpisů již byla zavedena a je přístupná na webových stránkách a Úřadu 
městyse k nahlédnutí. 
 
   
3) Městys porušil § 12 odst. 6 větu první zákona o obcích (obec zašle obecně závaznou 

vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra) tím, že OZV č. 
2/2019 a OZV č. 3/2019, vyhlášené dne 16. prosince 2019, zaslal Ministerstvu vnitra až 6. 
listopadu 2020 (doloženo výtiskem z karty evidence písemností obdržených od městyse, 
vygenerovanou z dat systému GINIS dne 16. prosince 2020). 

  
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce: 
tyto OZV, jak orgán Ministerstva vnitra uvádí, byly již zaslány. 
 
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: 
organizačně bude zabezpečeno odesílání schválených OZV vždy neprodleně po jejich schválení 
Ministerstvu vnitra. 
 
Za výše uvedené zodpovídá: starosta popř., místostarosta městyse Vojnův Městec. 
 
 
 
 
 
 

https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/vyhlasky-obce-mistni-poplatky/
https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/vyhlasky-obce-mistni-poplatky/
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4) Městys porušil § 26 odst. 1 větu třetí správního řádu (obsah úřední desky se zveřejňuje i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup) tím, že pozvánku na zasedání zastupitelstv obce 
konané dne 4. srpna 2020, zveřejněnou na úřední desce dne 27. července 2020, zveřejnil 
na tzv. elektronické úřední desce až dne 30. července 2020 (doloženo vyjádřením 
městyse, doručeným Ministerstvu vnitra dne 6.listopadu 2020) 

 
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce: 
nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku spočívajícího v nezveřejnění pozvánky na 
zasedání zastupitelstva na elektronické úřední desce v zákonem stanovené lhůtě. 
 
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: 
důsledně zveřejňovat, a to nejméně 7 dní před konáním každého zasedání zastupitelstva městyse 
pozvánku a to jak ve fyzické podobě, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup a to vždy ve stejný 
den. 
 
Za výše uvedené zodpovídá: starosta popř., místostarosta městyse Vojnův Městec. 
 
 
5) Městys porušil § 5 odst. 4 InfZ (povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace 

uvedené v odstavci 1 a 2 též umožňujícím dálkový přístup...) tím, že nezveřejňuje veškeré 
informace dané § 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup ve struktuře 
předepsané vyhláškou č. 442/2006 sb. (doloženo výtiskem internetových stránek 
městyse Vojnův Městec na adrese www.vojnuvmestec.cz ze dne 18. listopadu 2020). 

 
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce: 
zveřejnění informací způsobem umožňujícím dálkový přístup o struktuře informací zveřejňovaných 
o povinném subjektu. 
 
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: 
pravidelně kontrolovat novelizaci Vyhlášky o struktuře informací zveřejňovaných o povinném 
subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy. 
 

Za výše uvedené zodpovídá: starosta popř, místostarosta městyse Vojnův Městec 
 
Povinně zveřejňované informace byly již zveřejněny na webových strákách  Městyse Vojnův Městec 
https://www.vojnuvmestec.cz/urad-mestysu/povinne-zverejnovane-informace-mestys-vojnuv-
mestec/ 
 
 
Ve Vojnově Městci dne 9.2.2021 
 
 
Přijatá nápravná opatření k ostranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce a 
zamezení jeho opakování byla projednána a schválena Zastupitelstvem městyse Vojnův 
Městec na zasedání č. 1/2021 dne  9.2.2021 v bodě č. 10 

http://www.vojnuvmestec.cz/
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Zveřejněno na úřední i el.úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední a el. úřední desky dne: 
 
 
 
 
 
 Mgr. Karel Rykr  Martin Havlíček 
       starosta                                                                                            místostarosta 


