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Věc: Stanovisko k věci 

 

 

Skupina členů Zastupitelstva města Prostějova za TOP09 a KDU-ČSL se na Vás dne 2. 2. 2012 

obrátila s podnětem k prošetření postupu vedení města Prostějova ve věci prodeje značné části 

majetku ve vlastnictví města v centru města Prostějova soukromé osobě za okolností, které jsou 

specifikovány v podání. Podnět byl podán podle § 124 odst 1 Zákona o obcích (zákon č. 

128/2000 Sb.). Toto ustanovení se týká mj. usnesení orgánu obce a jeho souladu se zákonem. 

V našem podnětu jsme popsali situaci ohledně dvou usnesení Zastupitelstva města Prostějova, 

a to č. 19248 ze dne 10. 11. 2009 a č. 11114 ze dne 29. 6. 2010. Tato dvě usnesení byla 

projednána v zastupitelstvem ve vztahu k usnesení č. 18224 ze dne 4. 11. 2008.  

Jak bylo sděleno ve Vaší reakci ze dne 27. 2. 2012 je dispozice s obecním majetkem 

limitována  ustanoveními § 39 Zákona o obcích. Ve svém podětu jsme uvedli skutečnosti, které 

podle našeho názoru ukazují na  nesoulad usnesení č. 19248 ze dne 10. 11. 2009 a usnesení č. 

11114 ze dne 29. 6. 2010 se záměrem vyhlášeným usnesením č. 18224 ze dne 4. 11. 2008.  

§ 39 odst. 1 Zákona o obcích ukládá obcím před rozhodnutím o prodeji majetku ve 

vlastnictví obce zveřejnění záměru ve lhůtě nejméně 15 dnů před takovým rozhodnutím. Všechna 

citovaná usnesení se vztahují k připravovanému pronájmu a následnému prodeji majetku města. 

Je tedy jistě nutné zkoumat zejména jejich vztah k § 39 Zákona o obcích a stejně tak vzájemný 

soulad mezi jednotlivými usneseními. 

Ve zprávě Kontrolního výboru zastupitelstva města Prostějova, která byla přednesena na 

jednání zastupitelsva dne 14. 2. 2012, bylo zastupitelstvo informováno o nesouladu, který zjistila 

kontrolní skupina, mezi usneseními z 4. 11. 2008 a 29. 6. 2010, kdy Kontrolní výbor identifikuje 

rozpor obou usnesení právě v souvislosti se zadanými podmínkami vyhlášeného záměru. Zpráva 

kontrolního výboru se ve svém zjištění odvolává na podmínky zveřejněné v záměru ze 4. 11. 

2008. 

V bodě „j“ našeho podnětu jsme odkázali na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 

2011 k sp. zn. 32 Cdo 721/2010. Nejvyšší soud ČR v tomto rozhodnutí uvádí: (cit.: „… Nejvyšší 

soud shodně s odvolacím soudem dovozuje, že určení podmínek, jež musí splňovat zájemce o nabytí 
nemovitého majetku obce (podmínek tzv. nabídkového řízení), není předepsanou (obligatorní) náležitostí 
zveřejňovaného záměru ve smyslu ustanovení § 36a odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb. Pokud však obec 



takové podmínky stanoví a zveřejní je v rámci záměru o převodu nemovitostí jako jeho součást, pak tyto 
podmínky jsou součástí zveřejněného záměru se všemi důsledky s tím spojenými… Jestliže obec ve 
zveřejněném záměru stanoví podmínky, jež musí splňovat zájemce o nabytí nemovitého majetku obce, 
kupní smlouvu však uzavře se subjektem, který tyto podmínky nesplňoval, jde o kupní smlouvu uzavřenou 
v rozporu se zveřejněným záměrem…“).  

V dopise ze dne 27. 2. 2012 uvádíte: (cit.: „Součástí záměru byla též specifikace určitých 

podmínek souvisejících s využitím nabízených nemovitostí. Zde se však již nejedná o povinnost, nýbrž o 
svobodnou vůli města , coby vlastníka nabízených nemovitostí. Naplnění těchto podmínek je tedy 

především interní záležitostí města…“). Tamtéž v reakci na bod „a“  uvádíte (cit.: „Jak již bylo 

zmíněno zadávací podmínky ….jsou interním dokumentem města.“)  
Je třeba konstatovat, že Vaše hodnocení podmínek zadaných k záměru, jako interního 

dokumentu města, není v souladu s nálezem Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud sděluje, že 

stanovení podmínek k záměru není sice obligatorně předepsáno zákonem, zároveň však uvádí, že 

pokud jsou podmínky záměru zveřejněny jako jeho součást, pak se tak stává se všemi důsledky 

s tím spojenými. Součástí předložených dokumentů k našemu podnětu je kopie Záměru 

schváleného zastupitelstvem dne 4. 11. 2008 a zveřejněného 23. 12. 2008. Tento záměr explicitně 

odkazuje na podmínky, které byly a nadále jsou nedílnou součástí vyhlášeného záměru a byly 

spolu se záměrem vyvěšeny na úřední desce. Nejsou tedy pouhým interním dokumentem města, 

který by byl schválen mimo dotyčný záměr. Nejedná se tedy o případ který je uveden v rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2004, sp. zn. 28 Cdo 865/2003, uveřejněném pod č. C 2580 

Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, svazek 29. Jedná se o nedílnou 

součást vyhlášeného záměru se všemi důsledky jak je citováno z rozsudku Nejvyššího soudu 

výše. 

Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 26. 1. 2011 k sp. zn. 32 Cdo 721/2010 dále 

uvádí z odůvodnění soudu prvního stupně: (cit.: „Z ustanovení § 36a odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), soud prvního stupně dovodil, že převod obecního majetku se musí uskutečnit v 
souladu s vyhlášeným záměrem a v jeho v mezích; pokud by se tak nestalo a obec by převedla obecní 
majetek za jiných podmínek, než které byly obsaženy v záměru jeho převodu, byla by občanům 
odňata možnost se k němu vyjádřit a předložit svoje nabídky…) 

Nejvyšší soud ČR tamtéž uvádí: (cit.: „Kupní smlouva, kterou obec uzavře v rozporu se 

zveřejněným záměrem, sice neodporuje výslovnému zákazu zákona, ba dokonce zákonnému požadavku 
zdánlivě, z čistě formálního hlediska vyhovuje, z věcného však nikoliv, neboť jí byl realizován jiný 
záměr než ten, který byl zveřejněn, a svými důsledky – netransparentností při nakládání s 
majetkem obce jakožto veřejným majetkem a porušením zásady rovnosti přístupu k zájemcům o 
jeho nabytí (jejich diskriminací), zákonu (tj. ustanovení § 36a odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb.), jeho 
účelu a smyslu (ratio legis) odporuje, tudíž jej obchází. Proto též kupní smlouva, jež byla uzavřena v 
rozporu se zveřejněným záměrem, je právním úkonem neplatným pro obcházení zákona podle 

ustanovení § 39 obč. zák. …) 

Dle předchozího máme za to, že posouzení našeho podnětu není v souladu se závěry 

rozsudku Nejvyššího soudu ke sp. zn. 32 Cdo 721/2010, na než jsme odkázali v bodě „j“ našeho 

podnětu. Váš odkaz na interní povahu Zadávacích podmínek není podle našeho názoru v souladu 

názorem Nejvyššího soudu.  Z důkazů předložených v podnětu vyplývá podezření, že jde  právě o 

stav na nějž poukazuje citace z rozsudku Nejvyššího soudu v předchozím odstavci. Jedná se 

zejména o realizaci jiného záměru (body „e“, „f“ podnětu), netransparentnost při nakládání 

s majetkem obce (body „a“, „b“, „c“ podnětu) a obcházení zákona (vyplývá z geneze případu).  

Při posouzení hlediska rovnosti přístupu k zájemcům a možnosti občanů se k záměru 

vyjadřovat Nejvyšší soud uvádí ke sp. zn 28 Cdo 3757/2007: (cit.: „Účelem požadavku publikace 

záměru obce podle již ustálené judikatury je především informovat občany o dispozicích s obecním 
majetkem. Jde o to, aby příslušné 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) 

V procesu přípravy smluvní dokumentace s investorem byl účel záměru změněn v části 

výslovně zmíněné v podmínkách záměru, což je evidentní z předložených dokladů (bod „d“ 

podnětu, preambule smlouvy). Tuto skutečnost také konstatoval Kontrolní výbor zastupitelstva 

jako nesoulad dotyčných usnesení. V tomto ohledu se zcela zřejmě jedná o vyloučení možnosti 

občanů vyjádřit se ke změněnému záměru. Změněný záměr nebyl ve stanovené lhůtě nikde 

zveřejněn. O postoji občanů k tomuto problému svědčí i následná petice, která byla předána 

vedení města Prostějova. Stejně tak je v našem podnětu poukázáno na možné nehospodárné 

nakládání s majetkem města Prostějova, když jsme výslovně upozorňovali na zbourání plně 

funkčního objektu a následné řešení objektu nového za prostředky z rozpočtu města nikoli 

za prostředky investora. Návrh investora však takovou možnost neuvádí. Záměr stanovil 

investorovi povinnost realizace vybraného návrhu (body „d“, „g“ podnětu). Právo občanů se 

vyjádřit bylo netransparentní změnou zásadně omezeno. Je nutno zdůraznit, že na změně se 

dohodl investor s vedením města. Obě strany (vedení města i investor) si musely být vědomy, že 

se odchylují od platného usnesení zastupitelstva, neboť v preambuli smlouvy uvedly pro ostatní 

zastupitele nepravdivou klauzuli, že město o této změně v mezidobí rozhodlo na základě 

interních analýz. Tato klauzule uvedená ve smlouvě  nemá a nemůže mít povahu zveřejnění 

záměru dle požadavku § 39 Zákona o obcích. Absenci možnosti vyjádřit se ke změnám 

vyhlášeného záměru nemůže legalizovat ani Váš názor o interním charakteru podmínek záměru.  

 

Žádáme o nové prošetření našeho podnětu a upřesnění Vašeho nálezu s ohledem na 

závěry uvedené v citovaných rozsudcích Nejvyššího soudu. Z Vašeho sdělení ze dne 21. 3. 2012 

je zřejmé, že případ byl posouzen pouze z hlediska procesního (tj. splnění postupů a podmínek 

platnosti rozhodnutí orgánů obce, které zákon ukládá). Tato stránka věci však namítána nebyla. 

Ze sdělení naopak vyplývá, že ODK se nezabýval posouzením z těch hledisek, kterými se ve 

svých závěrech zabývá Nejvyšší soud a k nimž zaujímá zcela zřetelné stanovisko ve vztahu 

k možnému porušování  a obcházení zákona. Nejvyšší soud uvádí podstatu možného 

rozporu rozhodnutí orgánů města se zákonem. Výslovně se odkazuje na účel a smysl 

zákona, který spočívá v zamezení realizace jiného záměru než vyhlášeného a 

netransparentnosti při nakládání s veřejným majetkem. V dalším rozhodnutí se pak zabývá 

otázkou garance možnosti občanů vyjádřit se k následným a neoznámeným změnám 

v záměru. Je zřejmé, že tato možnost byla občanům města Prostějova zásadně znemožněna.  

Zákonnost celého případu je třeba posoudit nejen z hlediska naplnění procesů, které zákon 

ukládá, ale i z hlediska jeho účelu a smyslu. Dozorová pravomoc dle § 124 Zákona o obcích 

takovou kompetenci Ministerstvu uděluje ba ukládá.  

Náš podnět se nezabýval otázkou platnosti smlouvy. Jsme si vědomi, že takovou otázku 

může řešit pouze soud. Otázkou související s případnými veřejnými zakázkami se v našem 

podnětu  nezabýváme, neboť se v tomto případě o veřejnou zakázku nejedná. Jedná se o dispozici 

s obecním majetkem, kdy podle našeho názoru založeném na uvedených skutečnostech a 

závěrech Nejvyššího soudu, náleží do kompetence Ministerstva vnitra rozhodnutí o souladu se 

zákonem. Jak bylo uvedeno výše o pochybnostech svědčí i závěry Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Prostějova 

Podstatnou vadu v posouzení našeho podnětu spatřujeme v tom, že jste podmínky, které 

jsou nedílnou součástí vyhlášeného záměru kvalifikovali pouze jako interní dokument města. 

Tato odchylka od závazného právního názoru Nejvyššího soudu neumožnila správné posouzení 

našich tvrzení doložených příslušnými doklady. Stejně tak jste celou věc posoudili pouze 



z formálně procesního hlediska, nikoli již z hlediska účelu a smyslu zákona, jak to ve svém 

názoru uvádí Nejvyšší soud. 

 
Přílohy 

 

Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011 k sp. zn. 32 Cdo 721/2010 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2008 k sp. zn. 28 Cdo 3757/2007 
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