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Komentář ke vzoru: Podnět k provedení kontroly 
obce 

Aktualizováno k 08. 02. 2022 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Vzor využijete, pokud chcete zajistit, aby došlo ke kontrole, jestli je činnost obce 

v souladu s právními předpisy. Pomocí vzoru můžete iniciovat kontrolu jak 

samostatné, tak přenesené působnosti. Do pochybení v samostatné působnosti patří 

například nezákonné nakládání s obecním majetkem, nesrovnalosti na úřední desce 

či nesprávné vedení zasedání zastupitelstva. V přenesené působnosti může obecní 

úřad například pochybit při projednávání přestupků. Kontrolu činnosti obce 

v samostatné působnosti provádí Ministerstvo vnitra. Činnost v přenesené 

působnosti kontroluje krajský úřad. Činnost městských částí statutárních měst 

kontroluje v rámci obou působností magistrát. Před použitím tohoto vzoru 

doporučujeme zvážit, jestli nejprve na věc neupozornit přímo obec. Využít můžete 

náš vzor Podnět k prověření postupu obce. 

 

S rozlišením toho, jestli daná činnost spadá do samostatné nebo přenesené 

působnosti, vám může pomoci náš manuál Samostatná a přenesená působnost. 

Pokud chcete dosáhnout kontroly obecně závazné vyhlášky, kterou považujete za 

nezákonnou, využijte náš vzor Podnět k prošetření obecně závazné vyhlášky. 

 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Doplňte své identifikační údaje dle vzoru. Podnět může podat fyzická i 

právnická osoba (spolek).  

o Pokud chcete být vyrozuměni o výsledku prošetření, musíte zároveň 

uvést své identifikační údaje. 

- Adresát 

o Pokud podáváte podnět ke kontrole činnosti obce v samostatné 

působnosti, ponechejte jako adresáta Ministerstvo vnitra.  

o Pokud podáváte podnět ke kontrole činnosti obce v samostatné 

působnosti, upravte jako adresáta krajský úřad.  

- Místo a datum vyhotovení podnětu 

- Název obce 

o Doplňte název obce, která se podle vás dopustila protiprávního 

jednání. 

- Protiprávní jednání 

o Specifikujte, v čem spatřujete porušení zákona jednáním obce. Co 

nejlépe porušení popište a svá tvrzení podpořte důkazy, pokud je to 

možné. 

- Zákon 

https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/hospodareni-obce-a-kraje/hospodareni-obce-a-kraje/vzor/podnet-k-provereni-postupu-obce
https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/cinnost-obce-a-kraje/cinnost-obce-a-kraje/rada/samostatna-a-prenesena-pusobnost
https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/normotvorba-obce-a-kraje/normotvorba-obce-a-kraje/vzor/podnet-k-prosetreni-obecne-zavazne-vyhlask
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o Do podání nemusíte uvádět ustanovení právních předpisů. Pokud 

víte, jaký zákon, popř. jaké jeho ustanovení obec porušuje, 

doporučujeme to do podnětu uvést. 

- Předmět kontroly 

o Doplňte, na co by se podle Vás mělo Ministerstvo vnitra nebo krajský 

úřad při kontrole zaměřit. 

- Jméno a příjmení 

o Doplňte své jméno a příjmení. Podnět můžete podat i anonymně, 

Ministerstvo vnitra vás však nebude moci informovat o výsledku 

šetření. 

- Přílohy 

o Přílohy nejsou povinnou náležitostí. Pokud ale v textu podnětu 

odkazujete na listinné důkazy, přiložte jejich kopii do podnětu. 

Výjimkou je, pokud jsou tyto důkazy veřejně dostupné na internetu. 

V takovém případě postačí, když uvedete odkaz. 

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k samostatné a přenesené působnosti najdete v našem 

manuálu: 

- Samostatná a přenesená působnost: 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-kraje/rada/samostatna-

prenesena-pusobnost 

 

Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech: 

- Podávání podnětů správním orgánům: 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-

rizeni/rada/podavani-podnetu-podle-spravniho-radu 

 

 
Na co nezapomenout 

- Zvažte, jestli nejprve na věc neupozornit přímo obec. Využít 

můžete náš vzor Podnět k prověření postupu obce. 

- Pečlivě určete, jestli chcete prověřit výkon přenesené nebo 

samostatné působnosti. 

o Do samostatné působnosti obce patří např. schvalování 

rozpočtu obce, vydávání obecně závazných vyhlášek, 

volba a odvolání starosty, místostarosty, členy rady obce, 

zasedání zastupitelstva obce. 

o V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, 

která byla jejich orgánům svěřena státem. Znamená to, 

že obce vykonávají tuto činnost jménem státu a plní jeho 

úkoly. S přenesenou působností se občan setká například 

při přestupkovém řízení, územním nebo stavebním řízení 

nebo při jiných správních řízeních v ochraně přírody a 

krajiny. 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-kraje/rada/samostatna-prenesena-pusobnost
https://frankbold.org/poradna/kategorie/obce-kraje/rada/samostatna-prenesena-pusobnost
https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-rizeni/rada/podavani-podnetu-podle-spravniho-radu
https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-rizeni/rada/podavani-podnetu-podle-spravniho-radu
https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/hospodareni-obce-a-kraje/hospodareni-obce-a-kraje/vzor/podnet-k-provereni-postupu-obce
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- Požádejte Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad, aby vás 

informovaly o výsledcích prošetření podnětu. Pokud o to 

nepožádáte, nemusí vám být tyto informace sděleny. 

- Pamatujte na to, že pokud ministerstvo nebo krajský úřad shledá, 

že k zahájení kontroly nejsou dány důvody, kontrolu zahájit 

nemusí. Pokuste se proto svá tvrzení podložit důkazy. 

 

Podpořte nás svým darem 

Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. 

Pomozte svým finančním darem zachovat kvalitní bezplatné 

právní poradenství ve veřejném zájmu. Pro zaslání daru můžete 

využít dárcovský formulář.  

 

 

  

https://frankbold.org/podporte-nas

