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        Praha 11. srpna 2016 
        Č. j.: MV- 7396-18/ODK-2016 
        Počet listů: 6 
        Přílohy: 1/38 
 
Krajský soud v Ostravě 
Havlíčkovo nábř. 34 
728 81 Ostrava 
 
 
Žaloba podle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 
s ustanovením § 67 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 
ve znění pozdějších předpisů, na zrušení usnesení Zastupitelstva města 
Kravaře č. 9.77/2015 a) – c) ze dne 16. prosince 2015, kterými zastupitelstvo 
města schválilo peněžité dary, resp. jednorázové odměny starostce a dvěma 
místostarostům města formou peněžitých darů. 
 
 
Žalobce: Ministerstvo vnitra ČR, za které jedná 

ministr vnitra, Milan Chovanec, příslušné 
k podání návrhu podle ustanovení § 124 odst. 1 
a odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s ustanovením § 67 písm. a) zákona 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
Žalovaný: Město Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,  

747 21 Kravaře. 
 
 
 
TŘIKRÁT  
 
 
 
K zastupování a provedení úkonů v řízení před Krajským soudem v Ostravě ve věci 
žaloby je pověřena Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru 
a kontroly Ministerstva vnitra. Příslušné písemné pověření zašle žalobce dodatečně. 
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I. 
Předmět žaloby 

 
Žalobce, jako orgán příslušný dle ustanovení § 124 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o obcích“), k výkonu dozoru nad usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními 
orgánů obcí v samostatné působnosti, podává v souladu s ustanovením § 124 odst. 
1 a odst. 5 zákona o obcích, ve spojení s § 67 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), žalobu 
na zrušení usnesení Zastupitelstva města Kravaře č. 9.77/2015 a) – c) ze dne 
16. prosince 2015, kterými Zastupitelstvo města Kravaře (dále též „zastupitelstvo 
města“) schválilo peněžité dary, resp. jednorázové odměny starostce a dvěma 
místostarostům města formou peněžitých darů. 
 
 Usnesení (dále jen „předmětná usnesení“) zní: 
 
 „Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru podle § 85 písm. 
b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100.000 Kč 
paní Mgr. Monice Brzeskové, Opavská 127/131, 74721 Kravaře.“; 
 
 „Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru podle § 85 písm. 
b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve výši 65.000 Kč 
panu Ing. Andreasi Hahnovi, Zahradní 3345/5a, 74721 Kravaře.“; 
 
 „Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru podle § 85 písm. 
b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve výši 65.000 Kč 
panu Ing. Petru Muczkovi, Luční 3281/12, 74721 Kravaře.“. 

 
 

 Žalobce po provedeném dozorovém řízení dospěl k závěru, že předmětná 
usnesení byla přijata v rozporu se zákonem, neboť žalovaný nepostupoval v souladu 
se zákonem o obcích, resp. svým postupem uvedený zákon přímo obchází. 
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II. 
Popis skutkového stavu 

 
 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel dne 
14. ledna 2016 podnět k prověření eventuality protizákonného nakládání s prostředky 
města Kravaře mj. tím, že starostce města a dvěma místostarostům byly údajně 
v závěru roku 2015 schváleny mimořádné odměny v celkové výši 230.000,- Kč. 
 Na základě tohoto podnětu bylo město Kravaře vyzváno k předložení 
relevantních podkladů a vyjádření, na základě kterých bylo zjištěno, že na zasedání 
Zastupitelstva města Kravaře konaném dne 16. prosince 2015 bylo schváleno: 
i.) usnesení č. 9.77/2015 a), kterým zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí 

peněžitého daru podle § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 100.000 Kč paní Mgr. Monice Brzeskové, Opavská 
127/131, 74721 Kravaře; 

ii.) usnesení č. 9.77/2015 b), kterým zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí 
peněžitého daru podle § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 65.000 Kč panu Ing. Andreasi Hahnovi, Zahradní 
3345/5a, 74721 Kravaře; a 

iii.) usnesení č. 9.77/2015 c), kterým zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí 
peněžitého daru podle § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 65.000 Kč panu Ing. Petru Muczkovi, Luční 
3281/12, 74721 Kravaře. 
 

 Poskytnutí peněžitých darů uvolněné starostce města, paní Mgr. Monice 
Brzeskové, a dvěma uvolněným místostarostům města, panu Ing. Andreasi Hahnovi 
a panu Ing. Petru Muczkovi, v celkové výši 230.000,- Kč (z toho 100.000,- Kč 
starostce a po 65.000,- Kč místostarostům) bylo souhrnně navrženo z následujících 
důvodů (na základě návrhu pro zastupitelstvo města doporučeného radou města, 
jemuž předcházel obdobný návrh pro radu města s tím rozdílem, že z návrhu pro 
zastupitelstvo města byl vypuštěn přepočet na přibližnou výši měsíčních odměn): 
 
‚Peněžité dary jsou navrženy s odkazem na osobní angažovanost jmenovaných při 

- zajištění a realizaci investičních akcí města Kravaře, 
- hřiště u Základní školy Komenského (sportovní areál včetně technického 

zázemí),  
- inženýrské sítě v lokalitě „U hranic“, 
- oprava státní silnice I/56 (Opavská, Hlučínská), 
- přípravách realizace cyklostezky Kravaře-Dolní Benešov, 

- prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U hranic“, 
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- zapojení města Kravaře do spolufinancování úspěšných projektů na výměnu 
starých kotlů (tzv. „kotlíková dotace“), 

- činnosti ve Sdružení obcí Hlučínska, 
- reprezentaci města při kulturních a společenských akcích, 
- spolupráci se zájmovými spolky a organizacemi ve městě a spolupráci 

s družebními obcemi,  
- vydání knižní publikace „Kravařští ve víru staletí II“.’ 

 
 Po důkladném posouzení obdržených podkladů od města Kravaře zaslalo 
Ministerstvo vnitra dne 15. března 2016 městu Kravaře sdělení – upozornění 
na nezákonnost, ve kterém bylo uvedeno, jaká pochybení byla při schválení 
peněžitých darů shledána, a možnosti zjednání nápravy. Na zaslání tohoto sdělení 
Ministerstva vnitra reagovalo město Kravaře zasláním vyjádření, jež Ministerstvo 
vnitra obdrželo dne 27. dubna 2016, a v němž město Kravaře trvá na zákonnosti jeho 
postupu. Následně na to zaslalo Ministerstvo vnitra dne 16. května 2016 městu 
Kravaře výzvu ke zjednání nápravy dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona o obcích 
a požádalo město Kravaře, aby nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí lhůty 
ke zjednání nápravy informovalo Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru 
a kontroly, zda byla náprava zjednána či nikoli. Město Kravaře na zaslanou výzvu 
reagovalo až po urgenci zaslané dne 29. července 2016 dopisem, jenž Ministerstvo 
vnitra obdrželo dne 3. srpna 2016. Z vyjádření města Kravaře vyplývá, že ani 
po zaslání výzvy a následně urgence město Kravaře neprojevilo vůli zjednat 
v předmětné věci nápravu dobrovolně. Ministerstvo vnitra tedy, po vyčerpání 
zákonem svěřených prostředků, přistupuje v souladu s ustanovením § 124 odst. 5 
zákona o obcích přímo k podání žaloby na zrušení usnesení, aniž by rozhodlo 
o pozastavení výkonu těchto rozhodnutí, neboť usnesení již byla vykonána a finanční 
prostředky vyplaceny.  

 
III. 

Důvod pro vyslovení nezákonnosti usnesení a právní hodnocení 
 

  Odměňování členů zastupitelstev obcí je upraveno v ustanoveních § 71  
až § 79 zákona o obcích. Některé další podrobnosti, zejména konkrétní výše 
měsíčních odměn pro jednotlivé funkce a velikostní kategorie obcí, jsou stanoveny 
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). 
 Členům zastupitelstva pak je/může být poskytována pouze měsíční odměna 
za výkon funkce ve smyslu ustanovení § 73, příp. odměna při skončení funkčního 
období ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1, 2 a 7, a v některých případech odměna při 
skončení výkonu funkce v průběhu volebního období ve smyslu ustanovení § 75 
odst. 3 a 4. 
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 Kategorii mimořádných odměn nebo darů udělených za výkon funkce zákon 
o obcích ani nařízení vlády nezná, a tudíž takovou odměnu za výkon funkce členům 
zastupitelstva obce nelze přiznat. Rozhodnutí kteréhokoliv orgánu obce, kterým 
by byla taková odměna přiznána, je v rozporu se zákonem. 
 Tato situace vychází z předpokladu, že voliči mají nepochybně právo 
očekávat, že každý člen zastupitelstva bude v souladu se svým slibem vykonávat 
svou funkci svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů co nejlépe. Měsíční odměna 
za výkon funkce pak představuje odměňování formou pevně (nebo za určitou dobu 
pevně) stanovené částky. Při této konstrukci se vychází též z toho, že množství úkolů 
starosty, místostarosty, či jiného člena zastupitelstva v průběhu měsíce, roku nebo 
dokonce celého volebního období kolísá a vyrovnává se v čase. Měsíční odměnu 
za výkon funkce je tudíž nutné chápat jako paušální odměnu za celý rozsah 
povinností a činností člena zastupitelstva. Větší rozsah povinností mohou mít 
členové zastupitelstva např. v době povodní (a nejen oni – i příslušníci hasičského 
záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby, ozbrojených sil, různí 
dobrovolníci, i řadoví občané) či v době realizování rozsáhlých investičních akcí, 
v jiném období je naproti tomu poklidněji. 
 Ve věci odměňování členů zastupitelstev obcí lze rovněž odkázat 
na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „NS“) ze dne 16. května 
2012, sp. zn. 28 Cdo 2126/2011, ve kterém NS konstatoval, že jakákoliv odměna 
může být členu zastupitelstva přiznána pouze v případě, že s tím počítá zákon 
o obcích. Pokud určitý druh odměny zákon nezná, je nepřípustné, aby takovou 
odměnu zastupitelstvo obce přiznalo, neboť k tomu nemá pravomoc. 
V opačném případě by docházelo k nekontrolovanému rozdělování veřejných 
prostředků, jež není možné akceptovat. 
 V rámci výlučné samostatné působnosti obce rozhodují příslušné orgány obce 
o různých finančních záležitostech či majetkoprávních úkonech obce, přičemž 
zastupitelstvu obce je mimo jiné ustanovením § 85 písm. b) zákona o obcích 
vyhrazeno rozhodovat o poskytování peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické 
nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce. Jako příjemce darů zákon 
o obcích výslovně nevylučuje ani ty fyzické osoby a občany obce, kteří jsou zároveň 
členy zastupitelstva obce – avšak výkon funkce (a to v potřebné kvalitě a rozsahu) 
je honorován, a to, s ohledem na shora citovanou právní úpravu, formou odměny 
za výkon funkce. 
 Nelze samozřejmě odhlédnout od skutečnosti, že v praxi může činit obtíže 
rozlišit mezi tím, co je a co už není u jednotlivých členů zastupitelstva součástí 
výkonu jejich funkce, neboť činnosti spadající do tzv. „rámce výkonu funkce“ nejsou 
zákonem taxativně stanoveny a ze zákona zcela jednoznačně nevyplývají. 
Ministerstvo vnitra však zastává názor, že je nutné vnímat výkon funkce členů 
zastupitelstva v co nejširším měřítku, a to z toho důvodu, aby nebyla kategorie 
„peněžitých darů“ zneužívána k obcházení zákona a nedocházelo tak 
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k nepřehlednému, nekontrolovatelnému a nezákonnému rozdělování veřejných 
prostředků. Pravomoc orgánů obce poskytovat peněžité dary nepochybně nebyla 
do zákona zakomponována jako možný nástroj ke „kompenzování“ záměrně 
limitované výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstev. 
 Mezi hlavní (a možná též nejdůležitější) pravomoci starosty patří  
to, co je obsaženo hned v prvním ustanovení týkajícím se starosty (§ 103 odst. 1 
zákona o obcích): „Starosta zastupuje obec navenek.“ Místostarosta pak ve smyslu 
ustanovení § 104 odst. 1 zákona o obcích zastupuje starostu. Jako zastupování obce 
(v daném případě města) navenek je možné chápat i reprezentaci a zastoupení 
města nebo účast za město v rámci kulturních, společenských a dalších akcí. Takové 
aktivity starosty či místostarostů bezesporu nelze vnímat jako činnosti vykonávané 
mimo rámec funkce. Rovněž tak organizování (nebo jen účast na organizování) 
podobných akcí, zejména ve prospěch občanů města, je nutno pokládat za součást 
výkonu funkce představitelů města.  
 Dále není možné hodnotit jako mimořádné, nad rámec výkonu funkce, aktivity 
starosty nebo místostarosty vedoucí k realizaci investičních akcí, nebo například 
k revitalizaci městského majetku, získání dotací a nejrůznějších výhod pro město, 
snížení úrokové sazby, hledání nových investorů, uzavírání pro město výhodných 
smluv apod., neboť tyto aktivity vyplývají již ze samotné podstaty výkonu veřejné 
funkce. Zákon o obcích nerozlišuje výkon funkce starosty (místostarosty) na území 
obce, kde není potřeba v rámci zajištění jejího chodu vynakládat přílišnou aktivitu, 
a obce, kde naopak značnou aktivitou starosty či jiných členů zastupitelstva dochází 
k provádění méně či více náročných činností, k výstavbě, k širší spolupráci 
s ostatními subjekty apod. Pokud je starosta v rámci uvedených činností „schopný“, 
může být odrazem jeho práce právě např. opětovné zvolení do zastupitelstva. 
V žádném případě však nelze za dané činnosti poskytovat peněžité dary z rozpočtu 
města. 
 Péče o všestranný rozvoj obce a o potřeby jejích občanů (viz § 2 zákona 
o obcích) má být pro starostu a též místostarostu, jako pro představitele obce, 
hlavním úkolem a prioritou – kvůli tomu byli občany zvoleni do zastupitelstva a právě 
za tuto péči jsou honorováni formou měsíční odměny. Nelze ji záměrně segmentovat 
a vyzdvihovat jednotlivé činnosti ve snaze o jejich zdánlivé oddělení od „výkonu 
funkce“ za účelem dalšího finančního ohodnocení toho, kdo je za příslušnou 
záležitost zodpovědný; už jen kvůli tomu, že obec je ze zákona povinna pečovat 
o zachování a rozvoj svého majetku a musí jej využívat účelně a hospodárně (§ 38 
zákona o obcích). Nejen při nakládání s veřejnými prostředky mají představitelé obce 
také povinnost chránit veřejný zájem (§ 2 zákona o obcích). 
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IV. 
Argumenty města Kravaře a jejich vypořádání  

  
 V rámci vyžádání podkladů bylo město Kravaře ze strany Ministerstva vnitra 
vyzváno (č. j. MV- 7396-3/ODK-2016) k vyjádření, z jakých důvodů a za jaké 
konkrétní činnosti byly finanční prostředky (peněžité dary) poskytnuty.  
 Město Kravaře ve svém vyjádření, jež Ministerstvo vnitra obdrželo dne 
15. února 2016, sdělilo, že město Kravaře, resp. zastupitelstvo města či rada města, 
v závěru roku nerozhodlo o poskytnutí mimořádných odměn starostce města 
či místostarostům, ale že byly poskytnuty peněžní dary třem fyzickým osobám – 
občanům obce, na základě předloženého návrhu a po řádně uskutečněné diskuzi 
před samotným hlasováním. Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva města byla dne 
8. prosince 2015 zveřejněna na fyzické a elektronické úřední desce, v níž byl pod 
bodem 6.1 programu zveřejněn „Návrh na poskytnutí peněžního daru podle ust. § 85 
písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů“. 
Předkladatelem tohoto bodu za kancelář tajemníka byla vedoucí odboru výstavby, 
územního plánování a životního prostředí, paní Jitka Holeschová, která v době 
nepřítomnosti zastupuje tajemníka městského úřadu. 
 Dále město Kravaře uvedlo, že paní Holeschová předložila nejprve radě města 
a později zastupitelstvu města předmětný bod (návrh) na základě podnětu z řad 
široké veřejnosti města Kravaře a také některých zastupitelů města Kravaře. Dle 
vyjádření města se při tomto předloženém bodu paní Holeschová striktně držela 
metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků, které vydalo 
Ministerstvo vnitra ČR dne 30. června 2014. Záležitost byla rovněž několikráte 
probírána na metodických dnech Ministerstva vnitra České republiky a také 
na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje. Jelikož podnět na projednání tohoto 
bodu týkající se peněžních darů výše uvedeným fyzickým osobám podali občané 
města a někteří zastupitelé, držela se paní Holeschová zásady, aby předložený 
návrh splnil předpoklad mimořádných zásluh pro město nad rámec běžných 
pracovních povinností. Jelikož návrhů na poskytnutí peněžních darů bylo více 
a většina z nich splnila kritéria tzv. mimořádných zásluh pro město nebo výkon jiných 
prospěšných činností nad běžný rámec pracovních povinností, rozhodla se návrh 
na poskytnutí peněžních darů do rady města a následně zastupitelstvu předložit.  
 K samotnému důvodu pro poskytnutí peněžitých darů město Kravaře uvedlo, 
že peněžní dary byly poskytnuty za činnost shora uvedených fyzických osob – 
občanů obce, která nijak nesouvisí s plněním povinností starosty či místostarostů, tak 
jak je vymezuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a související předpisy. O poskytnutí 
darů bylo rozhodnuto v návaznosti na činnosti shora uvedených osob, které 
vykonávaly nad rámec svých povinností a při prospěšných činnostech pro obec 
a občany města Kravaře a další osoby z širokého okolí, a nemají tak přímou vazbu 
nebo vztah k územně samosprávnému celku městu Kravaře. 
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 Na podporu svých tvrzení dokládá město Kravaře další skutečnosti, resp. 
poukazuje na správnost postupu z hlediska procesní stránky a na bezproblémový 
průběh projednávání a přijímání výsledných usnesení, kdy k předmětnému bodu 
neměl na schůzi rady města žádný z členů rady města námitky ani protinávrhy,  
a na zasedání zastupitelstva žádný z členů zastupitelstva města protinávrhy. 
 Poté, co bylo město Kravaře dopisem ze dne 11. března 2016 (č. j. MV- 7396-
9/ODK-2016) upozorněno na nezákonnost usnesení, obdrželo Ministerstvo vnitra 
dne 27. dubna 2016 druhé vyjádření města Kravaře, v němž toto město nesouhlasí 
s právním posouzením věci. Město Kravaře poznamenává, že dary byly označeným 
fyzickým osobám poskytnuty dne 18. prosince 2015 bezhotovostním převodem 
na účet obdarovaných, čímž došlo k uzavření darovacích smluv ve smyslu 
ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění. Město Kravaře setrvává v názoru, že napadaná usnesení zastupitelstva města 
byla přijata v souladu se zákonem, jelikož zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
poskytnutí daru osobám, jež jsou zároveň členy zastupitelstva, nevylučuje ani 
neomezuje. Dále město Kravaře poukazuje na to, že Ministerstvo dovozuje své 
tvrzení o nezákonnosti pouze na základě pracovního zdůvodnění, které bylo 
předloženo předkladatelem návrhu – zaměstnancem města radě města, bez bližší 
znalosti problematiky, a na to, že samotné usnesení zastupitelstva žádné 
zdůvodnění poskytnutí daru neobsahuje a takovéto zdůvodnění nebylo ani 
zastupitelstvem projednáváno či schvalováno. 
 Město Kravaře uzavírá, že i v případě, že by zastupitelstvo města rozhodlo 
o zrušení usnesení, kterým bylo schváleno poskytnutí daru, což nehodlá učinit, když 
má za to, že usnesení bylo přijato procesně správně a v souladu se zákonem, 
nevedlo by toto rozhodnutí k faktickému vrácení darovaných finančních prostředků 
jednotlivými fyzickými osobami, když odvolání daru je možné pouze při splnění 
okolností stanovených v § 2072 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění. 

 K vyjádření města Kravaře Ministerstvo vnitra shrnuje, že přestože se orgány 
města Kravaře vyvarují použití slova „odměna“, a naopak zdůrazňují některé užité 
termíny a formulace (např. „fyzické osoby – občané“ a „nad rámec povinností“), 
Ministerstvo vnitra se s názorem města ve věci legitimnosti poskytnutí peněžitých 
darů neztotožňuje. Nelze souhlasit ani s tím, že vyjmenované činnosti nemají 
s funkcí starosty (místostarosty) a výkonem funkce žádnou souvislost. Naopak není 
možné, aby činnosti jmenované v oficiálních návrzích radě a zastupitelstvu 
města mohla zcela samostatně vykonávat fyzická osoba (občan), aniž  
by je vykonávala z titulu veřejné funkce, nebo příp. na základě 
pracovněprávního vztahu k městu. Jak z příslušných návrhů vyplývá, ve všech 
případech se jedná o činnosti „jménem města“/“za město“ – nikoli o zcela 
soukromoprávní a občanské aktivity; i v případě vydání knižní publikace „Kravařští 
ve víru staletí II“, jelikož vydavatelem příslušné publikace je opět město Kravaře 
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a autorem knihy osoba od obdarovaných odlišná. Odkaz na „osobní angažovanost“ 
je v daném ohledu zcela irelevantní. 

 Zvláštní význam nelze přičíst ani dodatečnému odkazu města na ustanovení 
§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“), a to mj. vzhledem ke skutečnosti, že dle ustanovení § 555 odst. 
1 téhož zákona se právní jednání posuzuje podle svého obsahu, a podle § 555 odst. 
2 občanského zákoníku: má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní 
jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Pokud tedy Ministerstvo vnitra hodnotí 
udělení peněžitých darů jako zastřené poskytnutí jednorázových „mimořádných“ 
odměn (a to se všemi navazujícími důsledky), toto nikterak příslušným ustanovením 
občanského zákoníku neodporuje. V této souvislosti je také nutno připomenout, 
že ač každá obec, jakožto právnická osoba, je oprávněna vystupovat svým jménem 
v soukromoprávních vztazích, vždy zároveň musí jednat v mezích veřejného práva. 
Viz judikát Ústavního soudu (sp. zn. ÚS 2588/14 ze dne 25. listopadu 2014), z něhož 
lze pro ilustraci uvést následující: „…i v případech, kdy stát (respektive obec) 
vystupuje jako účastník soukromoprávního vztahu, který se řídí právními předpisy 
z oblasti soukromého práva, nelze jeho postavení bez dalšího ztotožňovat 
s postavením jednotlivce. I v takových vztazích obec nedisponuje skutečně zcela 
autonomní vůlí a její jednání se musí vždy řídit zákonem. Při posuzování pozice státu 
(obce) v takových vztazích nelze proto cele abstrahovat od druhé dimenze státu 
(obce), tj. té, v níž vykonává svou hlavní funkci, tedy veřejnou moc…“ 
 „…je tak například vyloučeno, aby obec hospodařila s jí vlastněným majetkem 
prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by podlamovala důvěru občanů, kteří 
obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch 
jiných subjektů“. 

 V neposlední řadě se Ministerstvo vnitra vymezuje vůči sdělení města 
Kravaře, že tvrzení o nezákonnosti usnesení jsou dovozována pouze na základě 
„pracovního zdůvodnění“. Toto sdělení města jednak koliduje se sdělením města 
v dříve zaslaném vyjádření ze dne 10. února 2016, kde město Kravaře uvádí, 
že zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžních darů „...na základě 
předloženého návrhu a po řádně uskutečněné diskuzi před samotným hlasováním“, 
a jednak je, mj. i na základě doložených podkladů, neoddiskutovatelné, 
že zastupitelstvo města, byť to nevyplývá přímo z textu příslušných usnesení, 
rozhodlo na základě předloženého materiálu – konkrétního návrhu s konkrétními 
důvody. Navíc má Ministerstvo vnitra za to, že v jakémkoli případě, kdy 
by zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
města (zejm. pak v řádu statisíců korun) zcela bezdůvodně, pojily by se s takovým 
postupem další důsledky, zejm. v rámci přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku. 
 Nelze souhlasit s důvody, které město Kravaře vedly k udělení předmětných 
peněžitých darů, resp. nelze akceptovat postup města Kravaře, kdy zastupitelstvo 
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města s využitím ustanovení § 85 písm. b) zákona o obcích schválilo třem svým 
uvolněným členům jednorázové odměny nad rámec nárokových měsíčních odměn. 
Odměna členům zastupitelstva přísluší pouze na základě zákona o obcích; jakákoliv 
odměna může být tedy členu zastupitelstva přiznána pouze v případě, že s tím počítá 
zákon o obcích. Jinou odměnu členům zastupitelstva nemá zastupitelstvo města 
pravomoc přiznat, jelikož v případě opačném by docházelo k nekontrolovatelnému 
rozdělování veřejných prostředků. 
 Poskytování tzv. mimořádných odměn (v příslušné právní úpravě pro ně byl 
zaveden pojem „jednorázové odměny“) členům zastupitelstev obcí umožňoval zákon 
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který byl účinný  
do 12. listopadu 2000. Přestože se jednalo o formu odměny primárně určené 
k odměňování mimořádných a zvlášť významných úkolů, podstatná část obcí s touto 
kategorií nakládala jako s „nárokovou odměnou“ (např. zastupitelstvo obce  
už na začátku svého funkčního období rozhodlo, že jednorázová odměna bude 
poskytována všem členům zastupitelstva pravidelně každé kalendářní čtvrtletí, 
pravidelně ke konci roku namísto „13. platu“ apod.). V důsledku toho pozbyla účel, 
pro který byla zavedena, a jejím prostřednictvím docházelo právě k tomu, o čem 
pojednává poslední citovaná věta shora uvedeného judikátu. Dlužno dodat, že ani 
pro odměňování jiných veřejných, politických funkcí, např. poslanců, senátorů, členů 
vlády aj. (viz zákon č. 236/1995 Sb., platu a dalších náležitostech spojených 
s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
a poslanců Evropského parlamentu) není kategorie mimořádných odměn zavedena. 
 Dalším z důvodů, proč byla kategorie „mimořádných“ odměn pro členy 
zastupitelstev zrušena (ale zároveň byly, jako forma „kompenzace“, přiměřeně 
zvýšeny měsíční odměny), je skutečnost, že nelze nikdy objektivně změřit 
a vyhodnotit, jestli činnost a aktivity starosty (příp. jiného člena zastupitelstva) jdou 
toliko „nad rámec“ jeho běžných úkolů a povinností, jestli dotyčný jedná ve prospěch 
obce a jejích občanů „více, než předpokládá zákon“, a podle toho stanovit 
„odpovídající“ mimořádnou odměnu. 
 Z těchto, resp. ze shora uvedených důvodů Ministerstvo vnitra hodnotí dary, 
jejichž udělení bylo odsouhlaseno v rámci napadaných usnesení přijatých 
na zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaném dne 16. prosince 2015, jako 
rozporné se zákonem, když jejich udělením došlo k obcházení ustanovení § 71 – 
§ 75 zákona o obcích, a tedy k přidělení odměn starostce a místostarostům města 
za výkon funkce v rozporu se zákonem, resp. nad rámec zákona. 
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V. 
Návrh výroku rozsudku 

 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby Krajský soud 

v Ostravě vydal tento  
 

rozsudek: 
 
 Usnesení Zastupitelstva města Kravaře č. 9.77/2015 a) – c) ze dne 
16. prosince 2015, ve znění 
 
 

„Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru podle § 85 
písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve výši 
100.000 Kč paní Mgr. Monice Brzeskové, Opavská 127/131, 74721 Kravaře.“ 

 
„Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru podle § 85 

písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve výši 
65.000 Kč panu Ing. Andreasi Hahnovi, Zahradní 3345/5a, 74721 Kravaře.“ 

 
„Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru podle § 85 

písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, ve výši 
65.000 Kč panu Ing. Petru Muczkovi, Luční 3281/12, 74721 Kravaře.“ 

 
 

 se podle § 78 odst. 1 s. ř. s. ruší. 
 
 
 
 
        Milan Chovanec 
           ministr vnitra 
 
 

v z. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 
náměstek ministra vnitra pro řízení 

sekce legislativy a archivnictví 
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Seznam příloh žaloby ministra vnitra na zrušení usnesení Zastupitelstva města 
Kravaře č. 9.77/2015 a) – c) ze dne 16. prosince 2015: 
 
1.) Dotčené dokumenty ze spisu sp. zn. MV- 7396/ODK-2016 

a. Podnět – oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán 
trestný čin (MV- 7396-1/ODK-2016) 

b. Žádost o vyjádření a zaslání podkladů (MV- 7396-3/ODK-2016) 
c. Vyjádření a podklady města Kravaře (MV- 7396-4/ODK-2016,  

MV- 7396-5/ODK-2016, MV- 7396-6/ODK-2016, MV- 7396-7/ODK-2016) 
d. Sdělení Ministerstva vnitra – upozornění města na nezákonnost  

(MV- 7396-9/ODK-2016) 
e. Vyjádření města k upozornění na nezákonnost (MV- 7396-10/ODK-2016) 
f. Záznam o jednání se starostkou města Kravaře (MV- 7396-12/ODK-2016) 
g. Výzva ke zjednání nápravy (MV- 7396-14/ODK-2016) 
h. Urgence sdělení města Kravaře (MV- 7396-16/ODK-2016) 
i. Odpověď města Kravaře na urgenci (MV- 7396-17/ODK-2016) 
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