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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j.: MV- 49651-8/ODK-2022 
 

Praha 28. dubna 2022 
Počet listů: 12 

 
 

PROTOKOL 
 

o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Lysá nad 
Labem na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
Kontrolní orgán: Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru 

a kontroly  
 
Kontrolovaná osoba:  město Lysá nad Labem 

 
Kontrolující:  vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Tomáš Vrbata  
 
    členka kontrolní skupiny Mgr. Petra Šimková 
 
    člen kontrolní skupiny Mgr. Petr Slavíček 
        
Datum a čas kontroly  
na místě:   23. března 2022  
 
Kontrolované období: 1. ledna 2021 – 23. března 2022 
 
Předmět kontroly: Dodržování § 39, § 41, § 43, § 84–85, § 87, § 92-96,  

§ 99–102 a § 117–120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“), § 4b–18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), § 26 a § 69 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), a případně dalších souvisejících oblastí 
samostatné působnosti svěřené orgánům města.  

 
 
Ve městě Lysá nad Labem je zvoleno 15členné zastupitelstvo města (dále též „ZM“) 
a 5členná rada města (dále též „RM“). 
 

*MVCRX06E8YGP* 
MVCRX06E8YGP 
prvotní identifikátor 
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1. ZAHÁJENÍ KONTROLY 
 

Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Lysá nad Labem 
(dále jen „kontrola“) byla zahájena dne 23. března 2022 předáním pověření ke 
kontrole ze dne 7. března 2022, č. j. MV-49651-2/ODK-2022 (první kontrolní 
úkon), Ing. Aleně Novotné, tajemnici městského úřadu. O zahájení kontroly byla 
kontrolovaná osoba dodatečně písemně informována dle § 5 odst. 3 zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o kontrole“), přípisem kontrolního orgánu ze dne 24. března 2022, č. j. MV-
49651-3/ODK-2022. 
 
Poučení o povinnosti poskytnout součinnost dle § 10 odst. 2 zákona o kontrole 
bylo městu zasláno spolu s informací o provedení kontroly. Jeho přijetí bylo 
potvrzeno rovněž při předání pověření ke kontrole. 

 
2. KONTROLA FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA 

 
2.1 Dodržování postupu při naplňování § 92 až 96 zákona o obcích (pravidla pro 

svolávání a konání zasedání ZM)  
 

Dodržování § 92 až 96 zákona o obcích, tj. pravidel stanovených pro svolávání 
a konání zasedání ZM, bylo prověřeno na základě předložených dokumentů: 

 zápisů ze zasedání ZM, 
 informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

ZM (dále též „pozvánka“), 
 dalších materiálů (prezenčních listin členů ZM). 

 
V kontrolovaném období se konala níže uvedená zasedání ZM: 

Zasedání ZM 
Informace o konání zasedání 

ZM zveřejněna od - do 
Přítomno členů ZM**) 

17. 2. 2021*) 10. 2. 2021 – 18. 2. 2021 14 
12. 5. 2021 5. 5. 2021 – 13. 5. 2021 15 
23. 6. 2021 16. 6. 2021 – 24. 6. 2021 13 
15. 9. 2021 8. 9. 2021 – 16. 9. 2021 13 

27. 10. 2021 20. 10. 2021 – 28. 10. 2021 13 
8. 12. 2021 1. 12. 2021 – 9. 12. 2021 14 
2. 2. 2022 26. 1. 2022 – 3. 2. 2022 14 

*) Předcházející zasedání ZM se uskutečnilo dne 16. 12. 2020. 
**) Počet přítomných členů ZM se v průběhu jednotlivých zasedání ZM měnil, avšak z hlediska 

usnášeníschopnosti ZM v nevýznamném počtu. 
 

Kontrolní zjištění: 
 

1. Porovnáním předložených zápisů ze zasedání ZM a dat jejich konání bylo zjištěno, 
že město splnilo povinnost danou § 92 odst. 1 větou první zákona o obcích, 
dle níž se zastupitelstvo obce schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 
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3 měsíce, neboť zasedání ZM se vždy konalo nejpozději do 3 měsíců od konání 
předchozího. 

 
2. V kontrolovaném období se zasedání ZM konala ve Školní jídelně Eurest 

(Scolarest) na adrese Komenského 1534/16, 289 22 Lysá nad Labem, nebo na 
Výstavišti Lysá nad Labem (hala C, vchod JIH z ul. Čapkova), příp. v budově 
TJ Sokol, na adrese Husovo nám. 1976, 289 22 Lysá nad Labem, tedy v souladu 
s § 92 odst. 1 větou druhou zákona o obcích, dle které se zasedání 
zastupitelstva obce konají v územním obvodu obce. 

 
3. Ve všech kontrolovaných případech se zasedání ZM konalo za přítomnosti 

nadpoloviční většiny všech členů ZM v souladu s § 92 odst. 3 větou první 
zákona o obcích, dle níž je zastupitelstvo obce schopno se usnášet, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jeho členů. Z předložených zápisů rovněž nevyplývá, 
že by nastal případ předpokládaný § 92 odst. 3 větami druhou a třetí zákona 
o obcích, dle které jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho 
průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, 
ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce; do 15 dnů se koná jeho 
náhradní zasedání. 

 
4. Prověřovaná usnesení (namátkový výběr) byla přijata nadpoloviční většinou všech 

členů ZM. Město tedy postupuje v souladu s § 87 zákona o obcích, dle něhož 
k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní 
předpis jinak. 

 
5. Město kontrolní skupině předložilo pozvánky na zasedání ZM ke všem zasedáním 

konaným v kontrolovaném období. Jednotlivé informace o konání zasedání ZM 
obsahují zákonem o obcích požadované údaje o místě, době a navrženém 
programu připravovaného zasedání ZM, přičemž bylo doloženo jejich zveřejnění 
na úřední desce městského úřadu nejméně 7 dní před konáním příslušného 
zasedání ZM. Na základě předložených dokumentů tak lze konstatovat, že město 
splnilo povinnost vyplývající z § 93 odst. 1 zákona o obcích, dle kterého 
obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného 
zasedání zastupitelstva obce; informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu 
alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci 
uveřejnit způsobem v místě obvyklým. 

 
6. Ze zápisů ze zasedání ZM je patrná účast občanů města na zasedáních ZM. Na 

základě předložených pozvánek a účasti veřejnosti na zasedáních ZM lze 
konstatovat, že princip veřejnosti formulovaný § 93 odst. 3 zákona o obcích, 
podle kterého zasedání zastupitelstva obce je veřejné, byl dodržen. 

 
7. Zápisy ze zasedání ZM uskutečněných v kontrolovaném období jsou, vyjma níže 

uvedeného případu, opatřeny podpisy starosty a dvou určených ověřovatelů. Zápis 
ze zasedání ZM konaného dne 2. února 2022 byl v den provedení kontroly na 
místě opatřen podpisem starosty a pouze jednoho ověřovatele, čímž město 
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porušilo § 95 odst. 1 větu první zákona o obcích, dle které se o průběhu 
zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarosta a určení ověřovatelé. 
 
Upozornění: 
 
Zápis ze zasedání ZM slouží především k informování občanů města o jednání 
ZM, které rozhoduje o nejdůležitějších otázkách souvisejících s činností města. 
Podepsání zápisu ze zasedání ZM starostou, případně místostarostou, a určenými 
ověřovateli z řad osob přítomných na zasedání ZM představuje zákonem 
požadovanou formální součást zápisu, jejímž smyslem není pouze garantovat 
obsahovou správnost zápisu, ale rovněž tento zápis jistým způsobem formalizovat, 
a tím mu propůjčit určitou „stvrzující“ autoritu, odpovídající postavení města jako 
veřejnoprávní korporace, pečující o potřeby svých občanů (jinak řečeno občan 
realizující své oprávnění nahlédnout do zápisu na městském úřadu má oprávněný 
zájem na tom, aby měl zápis všechny potřebné „verifikující“ náležitosti). 
 

8. V kontrolovaných zápisech je uveden počet přítomných členů ZM (k jednotlivým 
zasedáním jsou vedeny prezenční listiny členů ZM; přehled přítomných 
i omluvených členů ZM je v zápise uveden jmenovitě; změny v přítomnosti členů 
ZM v průběhu zasedání jsou zaznamenávány), schválený pořad jednání, průběh 
a výsledek hlasování (ve tvaru pro, proti, zdržel se, příp. nehlasoval spolu se 
jmenovitým záznamem o hlasování) a přijatá usnesení (usnesení jsou číslována). 
Město plní požadavky dané § 95 odst. 1 větou druhou zákona o obcích, dle 
které se v zápise vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování 
a přijatá usnesení. 

 
9. Kontrolní skupina ověřila, že zápisy jsou na městském úřadě dostupné 

k nahlédnutí. Město tedy plní, v části dostupnosti zápisů, povinnost danou 
§ 95 odst. 2 větou první zákona o obcích, dle které zápis, který je nutno pořídit 
do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.  
 
Zápisy ze zasedání ZM jsou opatřeny daty jejich „zapsání“. V případě zasedání 
ZM konaných dne 23. června 2021 a 2. února 2022 nebyla zjevně dodržena 
zákonem stanovená 10denní lhůta pro pořízení zápisu, neboť zápisy z těchto 
zasedání byly „zapsány“ až dne 8. července 2021, resp. 15. února 2022, tedy po 
jejím uplynutí. Tím město v uvedených případech porušilo § 95 odst. 2 větu první 
zákona o obcích, dle které zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení 
zasedání, musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.  

 
V případě ostatních prověřovaných zápisů ze zasedání ZM nebylo porušení 
citovaného ustanovení zákona zjištěno.  
 
Upozornění: 
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Zákon o obcích stanoví, že zápis má být pořízen do 10 dnů po skončení zasedání 
a uložen na městském úřadu k nahlédnutí. Smyslem tohoto ustanovení je zajištění 
informování občana města o aktuálním dění ve městě tak, aby se mohl v souladu 
se zákonem podílet na správě věcí veřejných. Na zákonem stanovenou lhůtu 10 
dnů pro pořízení zápisu ze zasedání ZM je nutné nahlížet ve vazbě na právo 
občana zakotvené v § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, podle kterého má 
občan města právo nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za 
uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání ZM, do usnesení rady 
města, výborů ZM a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy. Nemá-li tuto 
možnost po více než 10 dnech po uskutečnění zasedání ZM, může být tato 
skutečnost občanem vnímána jako krácení jeho práva (občana města), 
zaručeného zákonem o obcích. 

 
10. ZM vydalo na základě § 96 zákona o obcích jednací řád ZM, a to na svém 

zasedání konaném dne 15. září 2021. 
 
 

2.2 Dodržování postupu při naplňování pravidel pro činnost RM (§ 99 až § 102 
zákona o obcích) 

 
Kontrolní zjištění: 

 
1. RM tvoří starosta, 2 místostarostové a další 2 členové RM, čímž město dodrželo 

podmínky dané § 99 odst. 3 zákona o obcích, dle kterého radu obce tvoří 
starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů 
zastupitelstva obce; počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 
11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce; 
rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.  

 
2. RM se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla několikrát v průběhu 

kalendářního měsíce, tedy v souladu s  § 101 odst. 1 větou první zákona 
o obcích, dle které se rada obce schází ke svým schůzím dle potřeby, její schůze 
jsou neveřejné.  

 
3. Kontrolní skupině byly předloženy zápisy ze schůzí RM, které se uskutečnily 

v kontrolovaném období, z čehož je zřejmé, že město plní povinnost stanovenou 
§ 101 odst. 3 větou pátou zákona o obcích, dle které zápis ze schůze rady obce 
musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. 

 
4. Kontrolou byly prověřeny následující namátkově vybrané zápisy ze schůzí RM:  
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Datum konání 
schůze RM 

Počet přítomných  
členů RM*) 

Datum konání 
schůze RM 

Počet přítomných  
členů RM*) 

9. 2. 2021 3 10. 8. 2021 5 

16. 3. 2021 5 14. 9. 2021 5 

25. 3. 2021 4 26. 10. 2021 4 

13. 4. 2021 5 23. 11. 2021 3 

4. 5. 2021 4 9. 12. 2021 4 

8. 6. 2021 5 10. 1. 2022 4 

14. 6. 2021 3 2. 2. 2022 4 

27. 7. 2021 5 8. 3. 2022 3 

 
Uvedené zápisy byly zkontrolovány z hlediska průběhů schůzí RM a náležitostí 
zápisů z nich pořizovaných.  
 

5. Prověřovaná usnesení (namátkový výběr) byla přijata nadpoloviční většinou všech 
členů RM. Město tedy postupovalo v souladu s  § 101 odst. 2 zákona o obcích, 
dle kterého rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 
všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech jejích členů. 

 
6. Kontrolované zápisy ze schůzí RM byly opatřeny podpisem starosty spolu 

s místostarostou a dalším členem RM (příp. podpisem starosty spolu s dalšími 
dvěma členy RM). Zápisy jsou tedy v souladu s  § 101 odst. 3 větou první 
zákona o obcích, dle které rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který 
podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. 

 
7. Prověřované zápisy obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti, tj. počet 

přítomných členů RM (k jednotlivým schůzím jsou vedeny prezenční listiny členů 
RM; přítomní, omluvení i neomluvení členové RM jsou v zápise jmenovitě 
uvedeni), schválený pořad schůze RM, průběh a výsledek hlasování (ve tvaru pro, 
proti, zdržel se) a přijatá usnesení (usnesení jsou číslována). Město tak splnilo 
podmínky dané § 101 odst. 3 větou druhou zákona o obcích, dle které se 
v zápise vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze 
rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 

 
8. RM na základě § 101 odst. 4 zákona o obcích, podle kterého rada obce vydá 

jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce, vydala na své schůzi 
konané dne 7. května 2019 jednací řád RM.  
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2.3 Dodržování postupu při naplňování § 117 až § 119 zákona o obcích (zřízení 
a složení výborů ZM) 

 
Kontrolní zjištění: 

 
1. ZM na svém ustavujícím zasedání konaném dne 31. října 2018 zřídilo finanční 

výbor, kontrolní výbor, výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města 
a osadní výbory Byšičky, Řehačka a Dvorce. Dále na tomto zasedání ZM schválilo 
počet členů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro dostavbu obchvatu 
a správu majetku města na 11 členů a počet členů každého z osadních výborů na 
5 členů. Na témže zasedání ZM dále zvolilo předsedy kontrolního výboru, 
finančního výboru a výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města 
a předsedy osadních výborů Byšičky a Řehačka. 

 
2. Na zasedání konaném dne 21. listopadu 2018 ZM schválilo členy výborů dle 

předloženého návrhu (konkrétní složení výborů nebylo možno ověřit vzhledem 
k tomu, že uvedený návrh není součástí zápisu ze zasedání ZM). Na zasedání 
konaném dne 12. prosince 2018 ZM vzalo na vědomí předložený návrh na složení 
osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka a schválilo výběr navržených členů 
osadních výborů (konkrétní složení osadních výborů nebylo možno ověřit 
vzhledem k tomu, že uvedený návrh není součástí zápisu ze zasedání ZM). 

 
3. Na zasedání konaném dne 20. května 2020 ZM schválilo „Jednací řád Výborů 

Zastupitelstva města Lysá nad Labem“, stanovilo počet členů jednotlivých výborů 
ZM na 7 a schválilo změnu názvu výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku 
města na výbor pro správu majetku města. 

 
4. Na zasedání konaném dne 17. června 2020 ZM odvolalo dosavadní členy 

kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města, které byly zřízeny usnesením ZM č. 153 ze dne 31. října 2018. Na 
témže zasedání ZM dále s účinností od 18. června 2020 zvolilo předsedy a členy 
kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro správu majetku města (přičemž 
u každého ze jmenovaných výborů ZM kromě jeho předsedy zvolilo 6 dalších jeho 
členů). 

 
5. Na zasedání konaném dne 9. září 2020 ZM odvolalo člena kontrolního výboru (na 

základě jeho žádosti) a vyzvalo volební subjekty k navržení jiného člena výboru. 
Na zasedání konaném dne 16. prosince 2020 ZM zvolilo nového člena kontrolního 
výboru (s účinností od 1. ledna 2021). Na zasedání konaném dne 17. února 2021 
ZM odvolalo jednoho ze členů kontrolního výboru z této funkce. Na zasedání 
konaném dne 8. prosince  2021 ZM vzalo na vědomí rezignaci člena kontrolního 
výboru. Kontrolní výbor tedy v současné době funguje jako 5členný. 

 
6. Na zasedání konaném dne 23. června 2021 ZM odvolalo jednoho ze členů výboru 

pro správu majetku města a zvolilo nového člena tohoto výboru. 
 
7. Předsedové finančního výboru, kontrolního výboru i výboru pro správu majetku 
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města jsou členy ZM. Členy finančního výboru a kontrolního výboru nejsou 
starosta, místostarostové, tajemnice městského úřadu, ani osoby zabezpečující 
na městském úřadu rozpočtové a účetní práce. 

 
8. Město splnilo povinnosti plynoucí z: 

 § 117 odst. 2 zákona o obcích, podle kterého zastupitelstvo obce zřizuje vždy 
finanční a kontrolní výbor, 

 § 117 odst. 4 zákona o obcích, podle kterého předsedou výboru je vždy člen 
zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru,  

 § 118 odst. 2 věty první zákona o obcích, podle které počet členů výboru je 
vždy lichý, 

 § 119 odst. 1 zákona o obcích, podle kterého finanční a kontrolní výbory jsou 
nejméně tříčlenné; jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník 
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním 
úřadu, 

 § 120 odst. 1 věty druhá a třetí - Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet 
členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.  

 
Doporučení:  

 
Doporučuje se respektovat příslušná znění ustanovení zákona o obcích 
(především § 84 a § 85) a při formulaci usnesení vycházet z vymezených 
oprávnění zastupitelstva obce. Např. dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích 
„zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy 
a další členy a odvolávat je z funkce“. 

 
 
3.  NAKLÁDÁNÍ S HMOTNÝM NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA 

 
K prověření, zda město při nakládání s hmotným nemovitým majetkem (dále též 
jako „nemovitý majetek“ či „nemovitost“) splnilo podmínky stanovené zákonem 
o obcích, byly užity: 

 záměry města disponovat nemovitým majetkem, 
 zápisy ze zasedání ZM, 
 zápisy ze schůzí RM, 
 uzavřené smlouvy k posuzovaným dispozicím nemovitým majetkem. 

 
Kontrolní zjištění: 
 
Kontrolní skupina prověřila následující dispozice nemovitým majetkem vztahující 
se ke kontrolovanému období (namátkový výběr): 
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Typ 
dispozice Označení nemovitosti Zveřejnění 

záměru 
Schválení dispozice/ 

usnesení  
Uzavření 
smlouvy 

pronájem 
část pozemku p. č. 2428/1 o výměře 39 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

8. 12. 2020 -
23. 12. 2020 

RM - 19. 1. 2021 
č. 11 

17. 2. 2021 

pacht 
pozemek p. č. 552/18 o výměře 133 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

29. 5. 2020 - 
15. 6. 2020 

RM - 14. 7. 2020 
č. 393/e 

10. 2. 2021 

pronájem 
část pozemku p. č. PK 3266 o výměře 3 225 m2 
v k. ú. Lysá nad Labem  

- - - 
RM - 8. 6. 2021 

č. 287 
8. 6. 2021 

prodej 
část pozemku p. č. 322/14 o výměře 15 m2 GP 
nově označená jako p. č. 322/19 v k. ú. Litol 

9. 11. 2020 -
24. 11. 2020 

ZM - 16. 12. 2020 
č. 167 

4. 2. 2021 

koupě 
pozemek p. č. 3038/19 o výměře 532 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

- - - 
ZM - 12. 5. 2021 

č. 361 30. 8. 2021 

koupě 
pozemek p. č. 47/17 o výměře 114 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

- - - 
ZM - 23. 6. 2021 

č. 69 19. 7. 2021 

pronájem 
pozemek p. č. 217/1 o výměře 470 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

15. 12. 2021 -
30. 12. 2021 

RM - 17. 1. 2022 
č. 18 

21. 1. 2022 

pacht 
pozemky p. č. PK 3346 o výměře 5 161 m2, p. č. 
PK 3356/1 o výměře 1 978 m2 a p. č. PK 3356/2 
o výměře 2 176 m2 v k. ú. Lysá nad Labem 

5. 10. 2021 -
19. 10. 2021 

RM - 9. 11. 2021 
č. 584 

2. 12. 2021 

změna 
pachtu 

pozemek p. č. 2712/7 o výměře 261 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

22. 9. 2021 -
7. 10. 2021 

RM - 26. 10. 2021 
č. 552/I/a 

29. 11. 2021 

pronájem 
pozemek p. č. 6/1 o výměře 1 987 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

20. 4. 2021 -
5. 5. 2021 

RM - 11. 5. 2021 
č. 232 

22. 6. 2021 

pronájem 
pozemek p. č. 138/2 o výměře 171 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

23. 3. 2021 -
7. 4. 2021 

RM - 27. 4. 2021 
č. 211 

26. 5. 2021 

pronájem 
část pozemku p. č. 2673/91 o výměře 9 m2  
v k. ú. Lysá nad Labem 

28. 1. 2021 -
12. 2. 2021 

RM - 2. 3. 2011 
č. 104 

29. 3. 2021 

 
1. Vyjma níže uvedeného případu byly záměry města disponovat nemovitým 

majetkem po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím příslušného orgánu města 
zveřejněny na úřední desce městského úřadu, jakož i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Záměry splňovaly zákonem požadované obsahové náležitosti, tj. 
řádnou identifikaci nemovitosti v souladu s § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 
V případě pronájmu části pozemku p. č. PK 3266 v k. ú. Lysá nad Labem město 
aplikovalo výjimku z povinnosti zveřejnit záměr předpokládanou § 39 odst. 3 
zákona o obcích, dle něhož ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem 
bytů nebo hrobových míst anebo o pronájem, pacht nebo výpůjčku majetku obce 
na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku 
právnické osobě zřízené nebo založené obcí nebo právnické osobě, kterou obec 
ovládá, neboť nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 8. do 30. června 
2021. 
 
Lze tedy konstatovat, že město v těchto případech splnilo povinnost danou § 39 
odst. 1 zákona o obcích, dle kterého záměr obce prodat, směnit, darovat, 
pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo 
stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby 
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k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před 
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního 
úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky; záměr může 
obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým; pokud obec záměr nezveřejní, je 
právní jednání neplatné; nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního 
zákona platnými ke dni zveřejnění záměru. 
 

2. Co se týče propachtování pozemků p. č. PK 3346, p. č. PK 3356/1 a p. č. PK 
3356/2 v k. ú. Lysá nad Labem, záměr disponovat těmito pozemky byl vyvěšen od 
5. do 19. října 2021, tedy po dobu 14 dnů při započítání data svěšení záměru. Tím, 
že záměr nebyl po dobu alespoň 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu 
města zveřejněn na úřední desce městského úřadu, město porušilo § 39 odst. 1 
zákona o obcích. Tato skutečnost ale nemá vliv na účinnost zveřejnění záměru a 
na jeho základě bylo možné uzavřít pachtovní smlouvu (v podrobnostech viz 
upozornění uvedené níže). 
 
Doporučení: 
 
Kontrolní skupina městu doporučuje do budoucna neopatřovat dokumenty 
zveřejňované na úřední desce městského úřadu daty jejich sejmutí předem, neboť 
§ 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládá, že se vyvěšený 
stejnopis opatří datem sejmutí až po jeho faktickém svěšení.  
 
Upozornění – doba zveřejnění záměru: 
 
Otázkou, zda do doby zveřejnění záměru lze zahrnout i den vyvěšení a sejmutí 
z úřední desky, se v minulosti zabýval Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 23. února 
2012, sp. zn. 30 Cdo 2146/2010. Soud při posuzování účinků zveřejnění záměru 
především připustil, že do záměru bude započítáván i den sejmutí z úřední desky 
(nikoli též den vyvěšení). Současně však nekonstatoval neúčinnost zveřejnění 
záměru, pokud byl záměr na úřední desce zveřejněn patnáct dní za předpokladu, 
že tato doba byla splněna jen po přičtení i dne vyvěšení na úřední desce. Lze tedy 
připustit, že k účinnému zveřejnění záměru dojde i tehdy, jestliže byl na 
úřední desce (včetně elektronické úřední desky) zpřístupněn po dobu 
patnácti dnů, včetně dne vyvěšení a sejmutí z úřední desky.  

 
Soud konkrétně uvedl následující: „S ohledem na důvody dovolání je nezbytné se 
zabývat zejména otázkou možného vlivu případného nedodržení zmiňované 
patnáctidenní lhůty pro publikaci záměru. Jeho účelem je "především informovat 
občany o dispozicích s obecním majetkem...aby příslušené úkony probíhaly 
transparentně, aby se o nich občané předem a včas dozvěděli, aby mohli upozornit 
na hrozící pochybení či nesprávné hospodaření obce a případně aby měli možnost 
sami vstoupit do tzv. nabídkového řízení jako zájemci" (srov. např. rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3757/2007). Jinými slovy 
řečeno a vztaženo na posuzovaný případ, "smysl zveřejnění záměru obce 
k převodu nemovitého majetku tkví v tom, aby všichni potencionální zájemci 
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o koupi tohoto majetku měli rovnou příležitost svůj zájem efektivně uplatnit a aby 
před uplynutím stanovené lhůty orgány obce neučinily taková opatření, pro která 
by ke včasné nabídce zájemce jiného již nemohlo být přihlédnuto" (srov. usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 30 Cdo 30 Cdo 2452/2006, nebo 
rozsudek téhož soudu ze dne 26.11. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010). Z citované 
judikatury lze vyvodit, že sama okolnost, že záměr obce nebyl publikován po 
(celou) dobu patnácti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením 
na úřední desce obecního úřadu, (bez dalšího) nevede (nemůže vést) k absolutní 
neplatnosti právního úkonu. Pokud je v rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 239/2009 
uvedeno, že "negativním důsledkem nesplnění řádné publikační povinnosti obce 
je absolutní neplatnost právního úkonu...", je zjevné, že tím Nejvyšší soud měl na 
mysli absolutní neexistenci publikace ve smyslu faktu absence takovéhoto 
zveřejnění, nikoliv však ve významu publikace záměru v termínu kratším patnácti 
dní. Neplatností by tedy byl právní úkon stižen např. ("pouze") v situaci, jestliže by 
v důsledku nedodržení lhůty k publikaci nemohl potencionální zájemce učinit 
příslušnou nabídku, resp. pokud by na takto jím učiněnou nabídku obec (právě 
z důvodu nedodržení zákonné patnáctidenní lhůty) již nereflektovala.“ 

 
Výše citované ovšem nic nemění na skutečnosti, že vyvěšením záměru na dobu 
kratší než 15 dnů město poruší § 39 odst. 1 zákona o obcích. Do budoucna proto 
doporučujeme do zákonné patnáctidenní doby nezapočítávat den vyvěšení 
záměru, ani den, ve kterém se o právním úkonu rozhoduje, neboť tomuto by 
mělo předcházet nejméně 15 dní, po které byl záměr zveřejněn na úřední desce. 
Ve prospěch tohoto výkladu svědčí doslovná dikce použitá v § 39 větě první 
zákona o obcích, kde je uvedeno „po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím 
příslušného orgánu“. Důrazně proto doporučujeme vyvěšovat záměr po dobu 
celých 15 kalendářních dnů (tedy po dobu 15 x 24 hodin) před rozhodnutím 
příslušného orgánu města o této majetkové dispozici. 
 
Doporučení – prodej za symbolickou cenu: 
 
Ustanovení § 2079 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), stanoví, že kupní smlouvou se 
prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, 
a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme 
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Jednou z podstatných náležitostí kupní 
smlouvy je tedy úplatnost. Smlouva, jejíž protiplnění je stanoveno ve výši 1 Kč 
či v symbolické výši, je smlouvou bezúplatnou (darovací smlouvou), což 
potvrzuje i judikatura (přiměř. srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 
516/2005 či sp. zn. 22 Cdo 522/2001).  
 
Pokud město zamýšlí disponovat nemovitým majetkem za symbolické protiplnění, 
je třeba, aby záměr tuto skutečnost reflektoval řádným vymezením smluvního 
typu (např. darování namísto prodeje, výpůjčka namísto pronájmu apod.). 

 
3. Z předložených podkladů dále vyplývá, že o předmětných dispozicích nemovitým 

majetkem vždy rozhodoval příslušný orgán města. V kontrolovaných případech 
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proto město postupovalo v souladu s § 85 písm. a) zákona o obcích, dle 
kterého zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o nabytí a převod 
hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, 
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových 
prostorů z majetku obce, a § 102 odst. 3 zákona o obcích, dle něhož rada obce 
zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné 
působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je 
zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti 
svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela 
nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní 
policie. 

 
4. Všechny prověřované smlouvy byly opatřeny doložkou potvrzující splnění 

zákonných podmínek pro zveřejnění záměru a rozhodnutí příslušného orgánu 
města, čímž město dodrželo povinnost danou § 41 odst. 1 větou první zákona 
o obcích, dle níž 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. 
 
 

4.  OSTATNÍ POVINNOSTI NA ÚSEKU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI  
 
4.1 Dodržování postupu při naplňování § 43 zákona o obcích (projednání 

závěrečného účtu města a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření) 
 

Kontrolní zjištění: 
 
Kontrolou bylo zjištěno, že ZM projednalo závěrečný účet města za rok 2020, 
včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2020, 
na zasedání ZM konaném dne 23. června 2021. Město tedy postupovalo 
v souladu s § 43 zákona o obcích, podle kterého závěrečný účet spolu 
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 
rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme 
opatření k nápravě nedostatků. 
 

4.2 Dodržování postupu při naplňování § 84 zákona o obcích (pracovněprávní 
vztahy mezi městysem a členy ZM) 
 
Kontrolní zjištění 
 
Z předložených podkladů a z vyjádření tajemnice městského úřadu vyplývá, že 
město v kontrolovaném období neuzavřelo s žádným členem ZM pracovněprávní 
vztah (pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní 
činnosti). Plnění povinnosti podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích, podle 
kterého zastupitelstvu obce je vyhrazeno vyslovovat souhlas se vznikem 
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce, tak nebylo 
kontrolováno. 
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4.3  Dodržování postupu při vedení úřední desky dle § 26 správního řádu  
 
Kontrolní zjištění: 

 
1. Kontrolní skupina ověřila existenci úřední desky a její nepřetržitou přístupnost. 

Město plní povinnost danou § 26 odst. 1 větami první a druhou správního 
řádu, dle nichž každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být 
nepřetržitě veřejně přístupná; pro orgány územního samosprávného celku se 
zřizuje jedna úřední deska. 
 

2. V den kontroly byly z oblasti samostatné působnosti města zveřejněny na úřední 
desce následující dokumenty (namátkový výběr): 

 Záměr na uzavření pachtu k obecním pozemkům Hrabanovská Černava 
(vyvěšen dne 18. března 2022), 

 Záměr na darování částí obecních pozemků k. ú. Litol (vyvěšen dne 16. března 
2022), 

 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Městský úřad Lysá nad Labem 
(vyvěšeno dne 17. března 2022). 

 
Bylo ověřeno, že totožné dokumenty byly zveřejněny i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, tj. na tzv. elektronické úřední desce, čímž město splnilo 
povinnost danou § 26 odst. 1 větou třetí správního řádu, dle níž obsah úřední 
desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 

5. PLNĚNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH INFZ 
 

Kontrolní zjištění: 
 

1. Postup města při vyřizování žádostí o informace podle InfZ byl ověřen u  níže 
uvedených žádostí, směřujících do oblasti samostatné působnosti města, které 
město obdrželo v kontrolovaném období (namátkový výběr). Kontrola se zaměřila 
na dodržování procesních povinností plynoucích z InfZ s tím, že věcná správnost 
způsobu vyřízení žádostí o informace nebyla posuzována. 
 

Datum 
doručení 

Sp. zn.  
Vyřízeno Informace 

zveřejněna  Datum Způsob 

20. 2. 2021 
MULNL-

10761/2021 
8. 3. 2021 rozhodnutí o odmítnutí – DS  

Ano  
12. 3. 2021 

2. 3. 2021 
MULNL-

12899/2021 
17. 3. 2021 

poskytnutí/ rozhodnutí 
o odmítnutí části žádosti – DS  

Ano  
19. 3. 2021 

10. 3. 2021 
MULNL-

14837/2021 
22. 3. 2021 poskytnutí – e-mail 

Ano  
22. 3. 2021 

13. 5. 2021 
MULNL-

32614/2021 

17. 5. 2021 výzva k doplnění – DS 
Ano 

7. 6. 2021 20. 5. 2021 
(doplnění) 

4. 6. 2021 poskytnutí – e-mail 
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18. 5. 2021 
MULNL-

34429/2021 
2. 6. 2021 poskytnutí – DS 

Ano 
7. 6. 2021 

26. 6. 2021 
MULNL-

48943/2021 
12. 7. 2021 

poskytnutí/ rozhodnutí 
o odmítnutí části žádosti – DS 

Ano 
12. 7. 2021 

25. 8. 2021 
MULNL-

69309/2021 

9. 9. 2021 
poskytnutí/ rozhodnutí 

o odmítnutí části žádosti – DS 

Ano 
9. 9. 2021 

 
4. 10. 2021 
(rozhodnutí 

KÚ) 

19. 10. 
2021 

poskytnutí – DS 
Ano – pouze 
doprovodná 
19. 10. 2021 

31. 10. 2021 
MULNL-

91715/2021 
15. 11. 
2021 

poskytnutí – DS 
Ano 

15. 11. 2021 

21. 12. 2021 
MULNL-

105986/2021 
6. 1. 2022 poskytnutí/ rozhodnutí 

o odmítnutí části žádosti – DS 

Ano - pouze 
doprovodná 
17. 1. 2022 

22. 12. 2021 
MULNL-

106116/2021 
7. 1. 2022 

poskytnutí/ rozhodnutí 
o odmítnutí části žádosti – DS 

Ano 
17. 1. 2022 

6. 1. 2022 
MULNL-

1687/2022 
21. 1. 2022 poskytnutí – DS  

Ano 
16. 2. 2022 

12. 1. 2022 
MULNL-

3213/2022 
27. 1. 2022 

poskytnutí/ rozhodnutí 
o odmítnutí části žádosti – DS 

Ano 
21. 2. 2022 

15. 2. 2022 
(rozhodnutí 

KÚ) 

MULNL-
12087/2022 

23. 2. 2022 poskytnutí – DS 
Ano 

23. 2. 2022 2. 3. 2022 
rozhodnutí o odmítnutí části 

žádosti – DS 

18. 1. 2022 
MULNL-

4719/2022 
3. 2. 2022 poskytnutí – DS 

Ano – pouze 
doprovodná 
21. 2. 2022 

Doručená odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 

10. 9. 2021 

MULNL-
74986/2021 

k žádosti  
MULNL-

69309/2021 

17. 9. 2021 předložení KÚ  – 

28. 1. 2022 

MULNL-
7442/2022 
k žádosti 
MULNL-

3213/2022 

4. 2. 2022 předložení KÚ – 

Doručené stížnosti proti postupu při vyřízení žádostí o informace 

10. 3. 2021 

MULNL-
14798/2021 

k žádosti  
MULNL-

10761/2021 

12. 3. 2021 
odkaz na zveřejněnou 

informaci – DS 
– 

2. 6. 2021 

MULNL-
39936/2021 

k žádosti 
MULNL-

32614/2021 

4. 6. 2021 předložení KÚ – 
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2. V případě žádosti vedené pod sp. zn. MULNL-32614/2021 město ve lhůtě dané 
§ 14 odst. 5 písm. a) InfZ vyzvalo žadatele, aby žádost doplnil. Žadatel na výzvu 
reagoval doplněním žádosti. Město tedy postupovalo ve lhůtě dané § 14 odst. 5 
písm. a) InfZ, dle kterého povinný subjekt posoudí žádost a brání-li nedostatek 
údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle 
tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů 
ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 
dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží. 

 
3. V případě žádostí vedených pod sp. zn. MULNL-105986/2021, sp. zn. MULNL-

106116/2021 a sp. zn. MULNL-4719/2022 město informace poskytlo až po 
uplynutí zákonem stanovené 15denní lhůty, čímž porušilo § 14 odst. 5 písm. d) 
InfZ, podle kterého povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, 
poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne 
přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, 
předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku. V ostatních 
prověřovaných případech město postupovalo v souladu s uvedeným 
ustanovením. 
 
V případě žádosti vedené pod MULNL-105986/2021 a sp. zn. MULNL-
106116/2021 bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti (příp. její části) vydáno až po 
uplynutí 15denní zákonné lhůty, čímž město porušilo § 15 odst. 1 InfZ, dle 
kterého pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části 
žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se 
žádost odloží, ve spojení s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Ostatní prověřovaná 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti (části žádosti) byla vydána ve lhůtě dané 
uvedenými ustanoveními. 
 

4. Lze konstatovat, že písemná vyhotovení vydaných rozhodnutí obsahují veškeré 
zákonné náležitosti, čímž město dodrželo § 69 odst. 1 správního řádu, dle 
kterého v písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení "rozhodnutí" nebo 
jiné označení stanovené zákonem; písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí 
obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, 
datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební 
číslo a podpis oprávněné úřední osoby; podpis oprávněné úřední osoby je na 
stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení 
oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením 
jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení 
rozhodnutí. 

 
5. Město dne 10. září 2021 obdrželo odvolání (vedené pod sp. zn. MULNL-

74986/2021) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací vydanému 
dne 9. září 2021 (k žádosti vedené pod sp. zn. MULNL-69303/2021), které bylo 
spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu dne 17. září 2021.  
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Dne 28. ledna 2022 město obdrželo odvolání (vedené pod sp. zn. MULNL-
7442/2022) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací vydanému 
dne 27. ledna 2022 (k žádosti vedené pod sp. zn. MULNL-3213/2022), které bylo 
spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu dne 4. února 
2022. 
 
Město tak v uvedených případech postupovalo v souladu s § 16 odst. 2 InfZ, dle 
něhož povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem 
nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. 

 
6. Stížnost doručenou městu dne 2. června 2021, sp. zn. MULNL-39936/2021, 

směřující proti postupu města při vyřizování žádosti o informace doručené dne 13. 
května 2021 (sp. zn. MULNL-32614/2021), město v zákonné lhůtě předložilo 
nadřízenému orgánu. 

 
Stížnosti doručené městu dne 10. března 2021, sp. zn. MULNL-14798/2021, 
směřující proti postupu města při vyřizování žádosti o informace doručené dne 
20. února 2021 (sp. zn. MULNL-10761/2021), město v zákonné lhůtě vyhovělo tím, 
že poskytlo odkaz na zveřejněnou informaci. 
 
V uvedených případech město postupovalo v souladu s § 16a odst. 5 InfZ, dle 
kterého povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem 
nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě 
stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo 
konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

 
7. Nahlédnutím do obsahu internetových stránek města Lysá nad Labem bylo 

zjištěno, že město zveřejňuje informace poskytnuté na základě obdržených 
žádostí na internetových stránkách města dostupných na: https://mestolysa.cz/, 
v sekci „Městský úřad“, oddílu „Povinně zveřejňované informace“, rubrice 
„Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“. Od 1. února 2022 pak město poskytnuté 
informace zveřejňuje na elektronické úřední desce dostupné na 
https://ud.mestolysa.cz/.  

 
V případě žádostí vedených pod sp. zn. MULNL-1687/2022, sp. zn. MULNL-
3213/2022 a sp. zn. MULNL-4719/2022 nebyly informace poskytnuté na základě 
obdržených žádostí, příp. doprovodné informace vyjadřující obsah poskytnutých 
informací, zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné 
15denní lhůtě.   
 
V případě žádostí vedených pod sp. zn. MULNL-69309/2021, sp. zn. MULNL-
105986/2021 a sp. zn. MULNL- 4719/2022 město způsobem umožňujícím dálkový 
přístup zveřejnilo pouze doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnutých 
informací, ačkoli se nejednalo o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté 
informace, u kterých postačí zveřejnění doprovodné informace. Město tedy 
informace poskytnuté na základě výše uvedených žádostí nezveřejnilo způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v plném rozsahu (nebyla zveřejněna žádná 

https://mestolysa.cz/
https://ud.mestolysa.cz/
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z poskytnutých příloh), byť byly tyto poskytnuty v elektronické podobě a vzhledem 
k jejich datové náročnosti (velikosti) nebyly mimořádně rozsáhlými elektronicky 
poskytnutými informacemi. 
 
Výše uvedeným postupem město porušilo § 5 odst. 3 InfZ, dle něhož do 15 dnů 
od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup; o informacích poskytnutých způsobem 
podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické 
podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích 
postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. V ostatních 
prověřovaných případech město postupovalo v souladu s daným 
ustanovením. 
 
Upozornění: 
 
Dle § 5 odst. 3 InfZ musí mít každá žádost o poskytnutí informace (není-li vyřízena 
odložením či úplným odmítnutím) svůj „odraz“ ve zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (buď zveřejněním poskytnuté informace, nebo, 
v případě zákonem stanovených výjimek, informace doprovodné), přičemž musí 
být zveřejněna do 15 dní od poskytnutí informací. Pokud byla žádost vyřízena 
poskytnutím informací jen zčásti, vztahuje se povinnost podle § 5 odst. 3 InfZ na 
informace, které poskytnuty byly. Povinnost zveřejnit poskytnutou informaci zákon 
spojuje s okamžikem „poskytnutí informace na žádost“, tzn., že tato povinnost 
vzniká již pouhým vyřízením žádosti o poskytnutí informací. Povinností povinného 
subjektu je zpřístupnit poskytnuté informace jednak v datovém formátu, v němž 
byly vytvořeny, a zároveň v některém z otevřených datových formátů a je-li to 
možné, též ve formátu strojově čitelném. 
 
Z povinnosti plného zveřejnění poskytnutých informací jsou v běžné praxi města 
vyjmuty v zásadě pouze poskytnutí informací v jiné než elektronické podobě 
a poskytnutí mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací. 
V popsaných případech postačí zveřejnit pouze doprovodné informace vyjadřující 
obsah poskytnutých informací (předmět uplatněného požadavku a základní obsah 
informací k němu vydaných). V ostatních případech se povinnost zveřejnění 
vztahuje na všechny poskytnuté informace (včetně příloh). Zároveň je nutné 
upozornit, že pokud byla informace žadateli poskytnuta v elektronické podobě, pak 
povinnost jejího zveřejnění je dána i tehdy, jestliže byla žadateli zaslána poštou 
nebo předána osobně na datovém nosiči. 
 
Jde-li v případě žadatele o fyzickou osobu, je třeba ve zveřejněné informaci 
odstranit osobní údaje žadatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, v platném znění.  
 
V případě, že poskytnuté informace obsahují údaje chráněné zvláštním zákonem,  
je nutné při plnění povinnosti plynoucí z § 5 odst. 3 InfZ ve zveřejněné informaci, 
která byla poskytnuta bez omezení „privilegovanému žadateli“, chránit veškeré 
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zákonem chráněné údaje, včetně osobních údajů, jakoby informace byla 
poskytnuta „prostému“ žadateli.  
 
Samotná skutečnost, že poskytnuté informace obsahují chráněné údaje, však 
automaticky neznamená, že je možné zveřejnit pouze doprovodnou informaci 
vyjadřující obsah poskytnutých informací v rozsahu celé žádosti (všech 
poskytnutých informací a příloh). Takovýto postup by byl zjevně proti smyslu § 5 
odst. 3 InfZ, když by vylučoval zveřejnění poskytnutých informací, kdykoli by se 
v části poskytnutých informací vyskytovaly chráněné údaje a v takových případech 
by byla dána preference zveřejnění pouze doprovodné informace. Je tedy třeba 
zveřejnit poskytnuté informace s vyloučením chráněných údajů, nikoli však 
zveřejnit pouze informaci doprovodnou, nejsou-li splněny podmínky pro zveřejnění 
doprovodné informace uvedené v § 5 odst. 3 InfZ. 
 
V této souvislosti se doporučuje seznámení se se stanoviskem odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly č. 1/20121, popisujícím postup povinného subjektu při 
zveřejnění informace poskytnuté dle InfZ (s přihlédnutím k ochraně osobních 
údajů). 
 

8. Prověřením poskytnutých informací zveřejněných dle § 5 odst. 3 InfZ způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (viz tabulka výše) bylo zároveň zjištěno, že tyto jsou 
zveřejněny v otevřeném formátu a že minimální požadavek na jejich strojovou 
čitelnost je splněn. Nebylo tedy zjištěno porušení § 4b věty první InfZ dle níž 
platí, že informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a 
jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické 
podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově 
čitelný. 

 
Poznámka a doporučení: 
 
S ohledem na skutečnost, že informace poskytnuté na základě obdržených 
žádostí byly dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny na internetových stránkách města ve 
formátu PDF, kontrolní orgán si vyžádal stanovisko odboru Hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra ke strojové čitelnosti těchto dokumentů. 
 
Ze stanoviska tohoto odboru, jenž je kompetentní se k dané záležitosti vyjádřit, 
vyplývá, že minimální požadavek na strojovou čitelnost je u těchto dokumentů 
splněn, jelikož lze přistoupit k jednotlivým písmenům. Formát PDF rovněž  splňuje 
požadavek otevřeného formátu. 
 
Přesto doporučujeme, aby poskytnuté informace byly zveřejňovány ve formátech 
HTML, DOCX či ODT tak, aby byl v co největší míře splněn požadavek otevřeného 
formátu a strojové čitelnosti.  

 

                                                 
1 Dostupné na internetové adrese: www.mvcr.cz/odk, rubrika 3. Metodické materiály a stanoviska 
odboru, oddíl Stanoviska odboru, ročník 2012. 

http://www.mvcr.cz/odk
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9. Město předložilo výroční zprávy o činnosti města v oblasti poskytování informací 

za roky 2020 a 2021, zveřejněné dne 24. února 2021, resp. dne 26. ledna 2022. 
Výroční zprávy obsahují zákonem požadované náležitosti. Město tak dodrželo 
§ 18 odst. 1 InfZ, podle kterého každý povinný subjekt musí vždy do 1. března 
zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 
poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti, 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil 
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní 
zastoupení, 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence, 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení, 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.  
 

* * * 
 

6. ZJIŠTĚNÁ PORUŠENÍ ZÁKONA 
 
Při kontrole byla shledána následující porušení zákona: 
 

1) Město porušilo § 95 odst. 1 větu první zákona o obcích (o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarosta a určení ověřovatelé) tím, že zápis ze zasedání ZM konaného dne 
2. února 2022 je opatřen podpisy starosty a pouze jednoho z určených 
ověřovatelů (doloženo kopií zápisu ze zasedání ZM konaného dne 
2. února 2022). 

 
2) Město porušilo § 95 odst. 2 větu první zákona o obcích (zápis, který je nutno 

pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu 
k nahlédnutí) tím, že v případě zápisů ze zasedání ZM konaných dne 
23. června 2021 a 2. února 2022 překročilo zákonem stanovenou lhůtu pro 
pořízení zápisu (doloženo kopiemi zápisů ze zasedání ZM konaných dne 
23. června 2021 a 2. února 2022). 

 
3) Město porušilo § 39 odst. 1 zákona o obcích (záměr obce prodat, směnit, 

darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo 
právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo 
stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před 
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rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního 
úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky; záměr může 
obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým; pokud obec záměr nezveřejní, je 
právní jednání neplatné; nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního 
zákona platnými ke dni zveřejnění záměru) tím, že záměr propachtovat pozemky 
p. č. PK 3346, p. č. PK 3356/1 a p. č. PK 3356/2 v k. ú. Lysá nad Labem nebyl 
vyvěšen po dobu alespoň 15 dnů před rozhodnutím RM, ale jen po dobu 14 
dnů (doloženo kopií záměru vyvěšeného na úřední desce od 5. do 19. října 2021). 

 
4) Město porušilo § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (povinný subjekt posoudí žádost 

a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li 
zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční 
nabídku) tím, že žádosti vedené pod sp. zn. MULNL-105986/2021, 
sp. zn. MULNL-106116/2021 a sp. zn. MULNL-4719/2022 nevyřídilo v zákonné 
15denní lhůtě (doloženo kopií spisového materiálu vedeného pod sp. zn. MULNL-
105986/2021, sp. zn. MULNL-106116/2021 a sp. zn. MULNL-4719/2022).  

 
5) Město porušilo § 15 odst. 1 InfZ [pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 

nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), 
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží], ve spojení s  § 14 odst. 5 písm. d) InfZ 
(povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci 
v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo 
ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě 
žadateli konečnou licenční nabídku) tím, že v případě žádostí vedených pod 
MULNL-105986/2021 a sp. zn. MULNL-106116/2021 nevydalo rozhodnutí 
o odmítnutí žádostí v 15denní zákonné lhůtě (doloženo kopiemi rozhodnutí 
o odmítnutí žádostí vedených pod č. j. MULNL-KÚ/105986-2/2021 a č. j. MULNL-
KÚ/106116/2021 a kopiemi doručených žádostí).  

 
6) Město porušilo § 5 odst. 3 InfZ (do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost 

povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
o informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích 
poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých 
elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci 
vyjadřující jejich obsah) tím, že: 

 
a) informace poskytnuté na základě žádostí vedených pod sp. zn. MULNL-

1687/2022, sp. zn. MULNL-3213/2022 a sp. zn. MULNL-4719/2022  
zveřejnilo způsobem umožňujícím dálkový přístup až po uplynutí 
zákonné 15denní lhůty (doloženo kopiemi odpovědí města vedených pod 
č. j. MULNL-KU/1687/2022, č. j. MULNL-KU/3213-l/2022 a č. j. MULNL-
KU/4719/2022 a printscreenů internetových stránek města dostupných na: 
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B0159T1_0.html, 
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JXJ_0.html,  
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0.html).  

https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B0159T1_0.html
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JXJ_0.html
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0.html
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b) tím že, v případě žádostí vedených pod sp. zn. MULNL-69309/2021, sp. zn.  

MULNL-105986/2021 a sp. zn. MULNL 4719/2022 nezveřejnilo elektronicky 
poskytnuté informace, jež nebyly mimořádné rozsáhlé, způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v plném rozsahu (doloženo kopiemi odpovědí 
města vedených pod č. j. MULNL-KU/83363/2021, č. j. MULNL-KU/105986-
1/2021 a č. j. MULNL-KU/4719/2022 a printscreeny internetových stránek 
města dostupných na: https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-
zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/doplneni-
interni-predpisy, 
https://mestolysa.cz/attachments/article/3854/83363_69309odpS%C4%8CVa
.pdf, https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-
informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/rekonstrukce-radnice, 
https://mestolysa.cz/attachments/article/3949/105986-
1odpovedS%C4%8CA.pdf, 
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0.html, 
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0/MULL0B015JZ9/471
9odpSC_A.pdf).  

 
 

 
7. DOPORUČENÍ MOŽNÉHO ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 

 
Tajemnice městského úřadu požádala o uvedení doporučení možného řešení 
zjištěných nedostatků. Konkrétní doporučení nápravy nedostatků nedosahujících 
intenzity porušení zákona byla sdělena před ukončením kontroly a jsou uvedena 
u jednotlivých kontrolních zjištění.  
 
Doporučená opatření k nápravě nedostatků dosahujících intenzity porušení 
zákona jsou následující: 
 

1) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů města: 
v případě zápisu ze zasedání ZM konaného dne 2. února 2022 zajistit doplnění 
chybějícího zákonem požadovaného podpisu ověřovatele; v případě, že bude 
podpis odmítnut, zaznamenat tuto skutečnost (včetně důvodu odmítnutí) v zápise 
a nechat zápis schválit na následujícím zasedání ZM. 

 
2) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů města: 

nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu 
města. 

 
3) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů města: 

nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu 
města. 

 

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/doplneni-interni-predpisy
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/doplneni-interni-predpisy
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/doplneni-interni-predpisy
https://mestolysa.cz/attachments/article/3854/83363_69309odpS%C4%8CVa.pdf
https://mestolysa.cz/attachments/article/3854/83363_69309odpS%C4%8CVa.pdf
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/rekonstrukce-radnice
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/2021/rekonstrukce-radnice
https://mestolysa.cz/attachments/article/3949/105986-1odpovedS%C4%8CA.pdf
https://mestolysa.cz/attachments/article/3949/105986-1odpovedS%C4%8CA.pdf
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0.html
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0/MULL0B015JZ9/4719odpSC_A.pdf
https://ud.mestolysa.cz/vr2022/vm02/MULL0B015JYE_0/MULL0B015JZ9/4719odpSC_A.pdf
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4) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů města: 
nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu 
města. 

 
5) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů města: 

nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu 
města. 

 
6) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů města: 

a) nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu 
města; 
b) neprodleně dodatečně zveřejnit veškeré informace poskytnuté na základě 
žádostí vedených pod sp. zn. MULNL-69309/2021, sp. zn.  MULNL-105986/2021 
a sp. zn. MULNL 4719/2022. 

 
Opatření k zamezení opakování nezákonných postupů orgánů města 
uvedených pod body 1)–6): 
k jednotlivým porušením zákona určit osobu (osoby) odpovědnou za dodržování 
povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obcích a InfZ, 
příp. stanovit vnitřní mechanismus k zamezení opakování uvedených 
nezákonných postupů města. 

 
 

* * * 
 

8. POUČENÍ  
 

1. Tajemnice městského úřadu byla poučena o: 
 

a) možnosti podat kontrolnímu orgánu námitky proti kontrolním zjištěním do 15 dnů 
ode dne doručení protokolu o kontrole (srov. § 13 zákona o kontrole), 

 
b) povinnosti dle § 129a zákona o obcích seznámit na nejbližším zasedání ZM  

s výsledky uskutečněné kontroly a předložit návrh opatření k nápravě kontrolou 
zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě seznámit ZM se 
způsobem, jakým se tak již stalo,  

 
c) povinnosti zveřejnit neprodleně informaci o jednání ZM v této věci včetně návrhu 

opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, na úřední desce 
městského úřadu po dobu nejméně 15 dnů,  

 
d) povinnosti podat dle § 10 odst. 2 zákona o kontrole zprávu o odstranění 

a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole neprodleně po projednání výsledků 
kontroly na zasedání ZM a vyvěšení dokumentu podle § 129a odst. 3 zákona 
o obcích, nejpozději do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly,  

 
e) povinnosti dle § 129a odst. 4 zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou. 
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2. Tajemnice městského úřadu byla dále požádána, aby město odboru veřejné správy, 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na adresu Ministerstvo vnitra, odbor veřejné 
správy, dozoru a kontroly, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, IDDS: 6bnaawp, ke  
sp. zn. MV-49651/ODK-2022 poskytlo kopie: 

 
a) informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM, 

na němž budou výsledky kontroly projednány,  
 
b) zápisu ze zasedání ZM, včetně přijatých nápravných opatření, v jehož průběhu 

byly výsledky kontroly projednány a byla přijata odpovídající opatření spolu 
s termínem jejich realizace,   

 
c) dokumentu zveřejněného na úřední desce Městského úřadu Lysá nad Labem po 

dobu nejméně 15 dnů dokládajícího řádné zveřejnění závěrů plynoucích z tohoto 
projednání výsledků kontroly spolu s přijatými opatřeními, 

 
d) zprávy o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole dle  

§ 10 odst. 2 zákona o kontrole, která bude dokládat konkrétní nápravu zjištěných 
nedostatků, a to neprodleně po projednání výsledků kontroly na zasedání ZM, 
nejpozději však do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly. 

 
 

9. POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON 
 

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení stanoviska odboru Hlavního 
architekta eGovernmentu ze dne 12. dubna 2022, č. j. MV- 69378-2/OHA-2022, 
týkající se strojové čitelnosti dokumentů, provedené dne 13. dubna 2022.  
 
 
Za kontrolní skupinu Ministerstva vnitra: 

 
 
 

…………………………… …………………………… …………………………… 
Mgr. Tomáš Vrbata, v. r. 
vedoucí kontrolní skupiny 

Mgr. Petra Šimková, v. r. 
členka kontrolní skupiny 

Mgr. Petr Slavíček, v. r. 
člen kontrolní skupiny  

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
 
Ing. Bc. Tomáš Pösl 
vedoucí oddělení kontroly 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 
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