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Úvod 
 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila veřejnoprávní smlouvy z několika 

důvodu. Jedním z nich je důvod čistě osobní, a to můj blízký vztah k veřejnému právu 

obecně. Dalším důvodem je, že právě veřejnoprávní smlouvy považuji za jeden 

z nejzajímavějších institutů správního práva. Nejen fakt, že se u úpravy veřejnoprávních 

smluv potkává veřejné právo se soukromým a že tento institut je tedy jakýmsi mostem 

spojujícím veřejnou a soukromou právní úpravu, ale taky například umístění obecné 

úpravy veřejnoprávních smluv do správního řádu a další otázky, které veřejnoprávní 

smlouvy vyvolávají, dělají z tohoto institutu institut nepochybně hodný pozornosti.

 Ve svojí práci jsem se zaměřila především na aktuální úpravu v zákoně č. 

500/2004 Sb., tedy ve správním řádu, krátce se ale věnuji i historickému vývoji institutu 

veřejnoprávních smluv a jeho předchozí právní úpravě na území České republiky. 

 Samotná práce je formálně členěna do dvanácti kapitol, materiálně ji ale lze 

rozdělit na dvě základní části. První část se věnuje institutu veřejnoprávních smluv 

obecně, druhá část pak představuje jednotlivé druhy veřejnoprávních smluv.   

 Úvodní kapitola práce je věnována obecně veřejné správě. Pro pochopení 

problematiky veřejnoprávních smluv totiž považuji za nutné nejdřív pochopit samotné 

fungování veřejné správy. Jak z této kapitoly plyne, není ani definování pojmu veřejná 

správa lehkým úkolem.          

 Druhá kapitola se pak, jak jsem již zmínila, věnuje pohledu na institut 

veřejnoprávních  smluv z historického hlediska. Zaměřuje se hlavně na vývoj 

veřejnoprávních smluv od začátku 20. století a představuje také různé názory právních 

teoretiků na jejích povahu.          

 Následující kapitola si už klade za úkol přiblížení samotného pojmu veřejnoprávní 

smlouva a snaží se osvětlit odlišnost této smlouvy od smlouvy soukromoprávní. Kapitola 

se taky věnuje definici samotného pojmu smlouva.      

 Další kapitoly práce se pak již věnují aktuální hmotněprávní úpravě 

veřejnoprávních smluv nejen ve správním řádu, ale i v dalších zákonech. Práce tak 

představuje základní zásady veřejnoprávních smluv, popisuje proces a podmínky 

uzavírání veřejnoprávních smluv, možnost měnit jejich obsah, možnost výpovědi 

veřejnosprávních smluv a jejích zrušení. Dále se práce věnuje přezkumu souladu 
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veřejnoprávních smluv s právními předpisy a sporům, které z těchto smluv mohou 

vzniknout.            

 Následující kapitoly pak už lze označit za část zvláštní.  Práce představuje 

jednotlivé druhy veřejnoprávních smluv, tedy smlouvy koordinační, subordinační a 

smlouvy podle § 162 správního řádu. Pozornost je věnována nejen obecným vlastnostem 

jednotlivých druhů smluv, práce se snaží nabídnout i praktický pohled na tyto smlouvy a 

představit sporné situace, které při uzavíraní veřejnoprávních smluv  podle jednotlivých 

zvláštních zákonů mohou nastat.         

 Práce tedy má za cíl poskytnout ucelený pohled na institut veřejnoprávních smluv, 

představit jednotlivé typy smluv v praxi nejčastěji uzavíraných a upozornit na sporná 

místa v současné úpravě.        
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1. Veřejná správa   
 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou veřejnoprávní smlouvy jednou z forem činnosti 

subjektů veřejné správy, považuji za nutné pokusit se nejprve objasnit právě pojem 

veřejná správa.  Proto jsem se rozhodla zařadit kapitolu, ve které se pokusím definovat a 

vysvětlit tento pojem, na začátek své diplomové práce.    

 Samotný český právní řád definici termínu veřejná správa nenabízí. 

Pravděpodobně právě proto se o to více pokusům o definici věnují autoři správněprávní 

odborné literatury. Jde o úkol nepochybně obtížný, zejména přihlédneme-li ke složitosti 

veřejné správy a různosti správních činností. Samotní autoři odborných publikací a 

učebnic se pozastavují nejen nad takřka nemožností veřejnou správu pozitivně vymezit, 

ale i nad těžkostmi s jejím přesným popisem.1 Z různých definic, se kterými jsem se při 

přípravě své diplomové práce setkala, je také patrné, že odrážejí dobu, ve které vznikaly, 

a tedy i tehdejší pohled na vztah státu a práva. Přesto se alespoň o základní vymezení 

pojmu pokusím.  

 

1.1 Odlišení správy veřejné od správy soukromé 

    

Na prvním místě je nepochybně potřebné odlišit veřejnou správu od správy 

soukromé. Rozdíl spočívá především v cíli neboli zájmu, který správa sleduje. Veřejnou 

správu je tedy možné charakterizovat jako správu vykonávanou ve veřejném zájmu a 

plnící cíle a úkoly stanovené v právních předpisech nebo na základě právních předpisů. 

Subjekty soukromé správy si naproti tomu stanovují své cíle a způsoby jejich dosažení 

samy, přičemž správu vykonávají v soukromém zájmu.     

 Rozdílná je též míra vázanosti právem u veřejné a soukromé správy. Tento rozdíl 

vyplývá přímo z článku dva Ústavy České republiky, tedy ze zásady enumerativnosti  

veřejnoprávních pretenzí a zásady legální licence. Zatímco soukromá správa je omezena 

jenom tím, co nesmí, respektive tím, co je zakázáno, v případě veřejné správy 

vrchnostenské je  nutné stanovit, co může. Tady je ale ještě  třeba  odlišit 

                                                           
1HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: Obecná část. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 3.  
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veřejnou správu vrchnostenskou a nevrchnostenskou, přičemž jen pro veřejnou správu 

vrchnostenskou platí výhrada zákona, kdežto veřejná správa nevrchnostenská se 

uskutečňuje v zásadě soukromoprávními prostředky.  

Další rozdíly mezi veřejnou a soukromou správou uvádí ve svých učebnicích 

správního práva například profesor Hendrych. Ten zmiňuje třeba monopolní postavení 

správních úřadů, orgánů a veřejnoprávních organizací při výkonu některých základních 

veřejných služeb.2 

Dělení na veřejnou a soukromou správu může vzbuzovat dojem, že se na veřejné 

správě nijak nepodílejí osoby soukromého práva. Jde ale o mylné zdání, které je i s 

ohledem na problematiku veřejnoprávních smluv třeba vysvětlit.   

 Veřejnou správu je možné členit dle různých hledisek. Jedním z nich je i členění 

dle subjektů, které ji vykonávají. Můžeme tak mluvit o státní správě, samosprávě a o 

ostatní správě. Státní správa se chápe jako organizující mocensko-ochranná činnost státu, 

která je zabezpečovaná ve veřejném zájmu a má zejména výkonný, podzákonný a 

nařizovací charakter.3 Profesor Sládeček dělí státní správu dále na státní správu přímou, 

prováděnou bezprostředně orgány státu, a na státní správu nepřímou, vykonávanou 

v přenesené působnosti veřejnoprávními korporacemi nebo jejíž výkon byl na základě 

zákona svěřen soukromé právnické nebo fyzické osobě.4 Samospráva je veřejnou správou 

uskutečňovanou jinými veřejnoprávními subjekty, než státem. Spolu se státní správou se 

podílí na realizaci veřejných záležitostí.5 Ostatní správa je zbytkovou oblastí veřejné 

správy vykonávanou samosprávnými i nesamosprávnými institucemi při plnění 

veřejných úkolů.6 Patří sem například Česká televize.     

     

 

  

                                                           
2HENDRYCH, Dušan. Správní věda: Teorie veřejné správy. Praha: ASPI Publishing, 2003, s. 13. 

3 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2008, s. 12. 

4 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vydání Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009, s. 19.  

5 PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 7 vydání Brno: Doplněk, 2007, s. 64. 

6SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vydání Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009, s. 21. 
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1.2 Veřejná správa ve smyslu materiálním a formálním  
 

Samotný pojem veřejná správa pak můžeme chápat jako určitý druh činnosti nebo 

jako instituci, která veřejnou správu vykonává. V prvním případě jde o pojetí materiální, 

v případě druhém o pojetí formální.  

V materiálním smyslu označuje pojem veřejná správa souhrn všech činností 

státních nebo jiných veřejných institucí, který svým obsahem není činností zákonodární 

ani soudní.7 Pokusy tyto činnosti pozitivně vymezit ale nejsou perfektní a definice jsou 

vzhledem ke stále se měnícím úkolům přisuzovaným veřejné správě buď příliš úzké, nebo 

naopak značně široké. Proto se řada autorů odborných publikací uchyluje k negativnímu 

materiálnímu vymezení pojmu veřejné správy, které ale také není přijímané zcela bez 

připomínek.8 Ve formálním smyslu je na veřejnou správu nazíráno jako na činnost 

vykonávanou institucemi určitého typu. Jde o činnost institucí označených jako správní 

úřady s pravomocí řešit veřejné úkoly, pokud nejsou přikázány parlamentu nebo 

soudům.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: Obecná část. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 5. 

8HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: Obecná část. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 6. 

9 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: Část všeobecná. Praha: Melantrich, 1937, s. 13. 
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2.   Vývoj právní teorie veřejnoprávních smluv 
 

Veřejnoprávní smlouvy nejsou novým právním institutem. V mnohých historicko-

právních publikacích lze najít informace o užívání tohoto institutu již v období Rakouska-

Uherska. Již v této době bylo rozlišováno mezi smlouvami soukromými a smlouvami 

veřejnoprávními, i když právní úprava smluv veřejnoprávních ještě neexistovala.  

 Velká pozornost začala být smlouvám veřejnoprávním věnovaná v období první 

republiky a otázky možnosti uzavíraní veřejnoprávních smluv a jejích povahy se staly 

velmi diskutované. Odpůrci veřejnoprávních smluv, ke kterým patřil především rakouský 

právník Otto Mayer, argumentovali převážně nerovným postavením státu a občana. Tyto 

smlouvy podle nich nekorespondovaly s podstatou veřejného práva. Jak uvádí Jiří 

Hoetzel, k právníkům, kteří se jednoznačně stavěli proti používání veřejnoprávních 

smluv, patřil i Jiří Pražák.10        

 Velmi podrobně se problematice veřejnoprávních smluv ve svém díle věnoval již 

zmíněný Jiří Hoetzel. Ten se nejprve k tomuto institutu vyjadřoval poměrně skepticky, 

když veřejnoprávní smlouvy označil za jednu z nejspornějších partií  veřejného práva,11 

v pozdějších dílech už ale své pochybnosti vyjadřoval méně přísně.12 Veřejnoprávní 

smlouvy považoval za správní akty, přičemž rozlišoval mezi správními akty 

jednostrannými a dvoustrannými. Ke správním aktům dvoustranným pak zařazoval právě 

veřejnoprávní smlouvy. Odůvodňoval to především tím, že ani veřejné právo nemůže 

upravovat vztahy jenom normami kogentními, ale musí využít i norem dispozitivních. 

Zákon podle něj nemůže předvídat všechny situace, které by potenciálně mohly nastat.13 

 Hoetzel třídí veřejnoprávní smlouvy podobným způsobem, jako je tomu dnes, 

podle subjektů těchto smluv. Rozlišuje pak tři druhy veřejnoprávních smluv, a to smlouvy 

mezi státem a občanem, smlouvy mezi veřejnoprávními svazy a smlouvy mezi osobami 

                                                           
10 HOETZEL, Jíří. Československé správní právo: Část všeobecná. Praha: Melantrich, 1937, s. 273. 

11 Cit. HOETZEL, Jíří In SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI- Wolters 
Kluwer, 2009, s. 163. 

12 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009, s. 163. 

13 HOETZEL, Jíří. Nauka o správních aktech. Praha: Bursík a Kohout, 1907, s. 62. 
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soukromými.14 Hoetzel se pak dále věnuje i předpokladům uzavírání veřejnoprávních 

smluv, vlivům vad projevu a omylu na platnost smlouvy, ale také například otázce 

využitelnosti soukromoprávní úpravy na veřejnoprávní smlouvy.   

 V období let 1948-1989 pak veřejnoprávním smlouvám nebyla věnována zvláštní 

pozornost a právní teorie užívala k jejich označení pojmu správní dohoda. Bohumil 

Voženílek definoval správní dohodu jako zvláštní právotvornou formu správní činnosti 

spočívající na normách správního práva, při níž vznikají administrativněprávní vztahy 

s právy a povinnostmi shodným projevem vůle účastníků, z nichž nejméně jedním je 

správní orgán, který formou dohody vykonává svou působnost.15 Právní úprava 

předpokládala uzavírání veřejnoprávních smluv jak koordinačních, tak subordinačních. 

Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech v § 37 stanovil, že národní výbor může 

uzavřít smlouvu s jiným národním výborem, státními, družstevními nebo jinými 

společenskými organizacemi o společném použití prostředků, jde-li o plnění jejich 

společných úkolů. Jednalo se o smlouvy koordinační povahy. Dalším typem 

veřejnoprávních smluv byly smlouvy mezi národními výbory a společenskými 

organizacemi. Zákon č. 69/1967 Sb. v § 4 odst. 3 stanovil, že národní výbory můžou na 

základě vzájemné dohody se společenskými organizacemi sdružovat prostředky a síly 

k účinnějšímu a hospodárnému provádění obecně prospěšných opatření a koordinovat 

provádění společných úkolů. Tyto smlouvy měly charakter smluv subordinačních. 

 Úprava veřejnoprávních smluv se v českém právním řádu objevila velmi rychle 

po revoluci. Smlouvy svou povahou veřejnoprávní však zákon ještě výslovně nenazýval 

veřejnoprávními smlouvami. První veřejnoprávní smlouvy lze nalézt v zákoně č. 

367/1990 Sb., o obcích. Tento zákon předpokládal například v § 10 uzavření 

veřejnoprávní smlouvy při spojení dvou obcí nebo v § 23 v případě zabezpečení výkonu 

přenesené působnosti jinou obcí téhož okresu. Mimo tento zákon možno veřejnoprávní 

smlouvy nalézt v zákoně č. 1/1991 Sb., který upravoval podobné druhy smluv jako dnešní 

zákon o zaměstnanosti, v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně nebo například 

v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zlom do úpravy veřejnoprávních 

smluv pak přinesl zákon č. 500/2004, Sb., správní řád, jako obecný právní předpis pro 

                                                           
14 HOETZEL, Jíří. Slovník veřejného práva československého. Brno: Polygrafia, 1929, s. 46. 

15 VOŽENÍLEK, Bohumil. O správních dohodách. Správní právo. 1979, s.200. 
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všechny druhy veřejnoprávních smluv.   
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3.   Úprava veřejnoprávních smluv v českém právním řádu 
 

Obecná právní úprava veřejnoprávních smluv se v českém právním řádu objevila 

až v zákoně č. 500/2004 Sb., tedy ve správním řádu., který je účinný od 1. ledna 2006.   

Zařazení úpravy hmotněprávního institutu veřejnoprávních smluv do 

procesněprávního předpisu jakým je správní řád nutně muselo vyvolat a pořád vyvolává 

odborné diskuse nad vhodností tohoto zařazení. Výrazné výhrady vůči současné koncepci 

českého správního řádu vyjádřil například docent Havlan. Ten upozorňuje především na 

to, že se stále komplikovanější veřejnoprávní problematikou se není možné vypořádat 

vytvořením jednoho stejně komplikovaného právního předpisu. Přiklání se naopak k 

názoru, že více zvláštních právních předpisů upravujících jednotlivé úseky veřejné správy 

by bylo schopno reagovat na společenský vývoj daleko dynamičtěji. Taktéž upozorňuje 

na to, že od obecné úpravy nejen veřejnoprávních smluv očekává opatrnější formulace 

než ty, které správní řád nabízí.16 

Na druhé straně jde, jak zmiňují jiní autoři, o úpravu dlouho očekávanou, jejíž 

potřeba se s ohledem na emancipaci samospráv a přenesení výkonu veřejné moci i na 

další osoby odlišné od státu začala projevovat již dávno před přijetím správního řádu.17  

Sám zákonodárce úpravu ve zvláštním zákoně nezvolil, přičemž se v důvodové zprávě 

argumentuje absencí hmotněprávní úpravy správního práva a existencí podobných 

modelů úpravy v jiných evropských zemích18 jako je například Německo nebo Maďarsko.  

 

 

 

 

                                                           
16HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy a místní samospráva. In  Nový správní řád a místní 
samospráva II: sborník z 3. letního mezinárodního workshopu. Editoři KADEČKA, Stanislav; 
KLIKOVÁ, Alena; VALACHOVÁ, Kateřina. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 181. 

17ČERNÝ, Pavel a kol.. Průvodce novým správním řádem. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s. 319 .  

18 Sněmovní tisk 201/0,  Vládní návrh zákona správní řád . Změněno 31.3.2013. Dostupný z WWW:  
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=201&ct1=0>. 
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3.1    Úprava veřejnoprávních smluv ve správním řádu 
 

 Komplexní úprava veřejnoprávních smluv se nachází v části páté správního řádu.  

Jak však říká sám správní řád v § 170, při postupu  dle části páté se obdobně použijí 

ustanovení částí první správního řádu a přiměřeně i ustanovení částí druhé. Jedná se o 

ustanovení upravující základní zásady činnosti správních orgánů a ustanovení upravující 

obecně správní řízení.  

         Správní řád v ustanovení § 170 také připouští přiměřené použití ustanovení 

občanského zákoníku při postupu dle části páté. Zároveň ale správní řád taxativně 

stanovuje případy, ve kterých použití občanského zákoníku není přípustné. Konkrétně 

vylučuje použití ustanovení o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, 

ustanovení o odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka 

a věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce 

a ustanovení o započtení. I přes poměrně jasnou formulaci ustanovení o použití 

občanského zákoníku na ustanovení o veřejnoprávních smlouvách může v praxi dojít k 

určitým problémům v jejich aplikaci. Nutno též připomenout, že občanský zákoník je 

možné použít jenom subsidiarně v případě, že veřejnoprávní norma úpravu neposkytuje. 

Přednost před občanským zákoníkem je nutné dát jakémukoli zákonu z oblasti veřejného 

práva, nejen správnímu řádu.  

      Ustanovení části páté nezapomínají ani na veřejnoprávní smlouvy vzniklé ještě 

před dnem nabytí účinnosti správního řádu. V těchto případech se dle § 182 uplatní 

nepravá retroaktivita. Ustanoveními správního řádu se tedy řídí i tyto smlouvy, jejich 

vznik a nároky z nich vzniklé před účinností správního řádu se však posuzují podle 

dosavadních předpisů. Problémem je, že ne vždy bylo zřejmé, které smlouvy byly 

veřejnoprávní. K tomuto problému se Nejvyšší správní soud vyjádřil v souvislosti se 

smlouvami o závazcích veřejné služby v silniční dopravě uzavíraných podle § 19 zákona 

o silniční dopravě19 ve svém rozhodnutí ze dne 21.5.2008 č.j. Konf.  31/2007-82.  

Nejvyšší správní soud konstatoval, že smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné 

linkové dopravě je veřejnoprávní smlouvou, která ve smyslu § 159 odst. 1 správního řádu 

zakládá práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Nejvyšší správní soud zdůraznil, že 

                                                           
19 Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.  
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smlouva o závazku veřejné služby  je ve smyslu § 161 odst. 1 správního řádu subordinační 

veřejnoprávní smlouvou, proto rozhodnutí ve sporném řízení mezi stranami smlouvy 

přísluší podle § 169 odst. 1 správního řádu správnímu orgánu nadřízenému správnímu 

orgánu, který je stranou smlouvy. 20 Vzhledem k tomu, že uzavírání smluv o závazcích 

veřejné služby spadá do samostatné působnosti krajů, konstatoval Nejvyšší správní soud 

v rozsudku č. 1518/2008 Sb. NSS, že pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, je nadřízeným 

správním orgánem kraje v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra a 

to bez ohledu na jeho věcnou povahu.21 Nejvyšší správní soud pak stejné právní závěry 

vyslovil ještě v rozsudku ze dne 31.10.2008  č.1555/2008 Sb. NSS.22 

 

 

3.2    Úprava veřejnoprávních smluv v jiných zákonech 
 

Vzhledem k tomu, že správní řád obsahuje jen obecnou úpravu, která v několika 

případech odkazuje na zmocnění  k uzavření veřejnoprávní smouvy v jiných zákonech, 

nemůže být a není jediným veřejnoprávním předpisem, který upravuje veřejnoprávní 

smlouvy. V českém právním řádu najdeme další právní normy upravující různé druhy 

veřejnoprávních smluv. Ve vztahu ke správnímu řádu jsou pak v postavení zákonů 

zvláštních.          

 Přednost zvláštních zákonů před úpravou ve správním řádu stanovuje § 1 

správního řádu.  Z ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu vyplývá, že správní řád nebo 

jeho jednotlivá ustanovení se použijí na postupy správních orgánů při výkonu 

veřejnoprávní působnosti v oblasti veřejné správy tehdy, pokud zvláštní zákon nestanoví 

jiný postup.   Záležitosti a postupy, které zvláštní zákon neupravuje, se budou nadále řídit 

obecnou úpravou ve správním řádu. Správní řád zřejmě záměrně úžívá slovního spojení 

„nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup” namísto jinak obvyklého „nestanoví-li zvláštní 

zákon jinak”.  Zvláštní zákon vylučující aplikaci správního řádu nebo některých jeho 

                                                           
20 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21.5.2008, č.j. Konf 31/2007-82. 

21 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.12.2007, č.j. Komp 1/2007-54. 

22 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.10.2008 č.j. Komp 2/2007-30 
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ustanovení musí tedy obsahovat vlastní pozitivní úpravu, nikoli postup podle správního 

řádu pouze bez náhrady vyloučit. Je tak zdůrazněna zásada vyplývající z čl. 2 odst. 3 

Ústavy, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích 

a způsoby, které stanoví zákon.23 Zvláštní zákony upravují, nebo by spíše měly upravovat, 

hlavně povinné obsahové náležitosti veřejnoprávních smluv, které mezi ustanoveními 

správního řádu nenalezneme.  

     Mezi tyto zákony patří například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 

129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákon č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin nebo zákon č. 133/1985 

o požární ochraně. Jednotlivým veřejnoprávním smlouvám upraveným ve speciálních 

zákonech se budu věnovat v dalších kapitolách své práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 HUSSEINI, Faisal. Možnost subsidární aplikace správního řádu na „správní řízení” dle zákona o 

trestu odnětí svobody. Změněno dne 29.7.2015. Dostupný z WWW: ˂ 
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-subsidiarni-aplikace-spravniho-radu-na-spravni-rizeni-dle-zakona-o-
vykonu-trestu-odneti-svobody.aspx˃ 



16 

 

4.   Pojem veřejnoprávní smlouvy 
 

Legální definici veřejnoprávní smlouvy nabízí přímo správní řád v § 159. Podle 

tohoto paragrafu je veřejnoprávní smlouva dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, 

který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. To tedy 

znamená, že veřejnoprávní smlouvou rozumíme právní skutečnost, která zakládá, ruší 

nebo mění veřejnoprávní vztah, jehož obsahem jsou vzájemná veřejná subjektivní práva 

a povinnosti dvou nebo více stran tohoto vztahu.24 Veřejnoprávní smlouvy tedy mají 

konstitutivní povahu.  

      Prostřednictvím veřejnoprávních smluv může v mezích zákona docházet 

k přesunům působnosti subjektů veřejné správy nebo k úpravě výkonu působnosti 

v oblasti veřejné správy. Mohou se stát nástrojem zapojování jiných subjektů do plnění 

úkolů veřejné správy. Mohou také nahrazovat správní akty.25 

Překonanou se zdá být otázka, jestli alespoň jednou ze stran, která uzavírá 

veřejnoprávní smlouvu, musí být orgán veřejné správy. Zatímco někteří autoři považují 

tuto podmínku za definitivně překonanou přijetím správního řádu, který umožňuje uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu i soukromým subjektům a čemuž odpovídá i členění 

veřejnoprávních smluv ve správním řádu,26 v další literatuře se můžeme setkat s názorem, 

že alespoň jednou ze stran veřejnoprávní smlouvy v užším smyslu musí být subjekt 

veřejné správy. Smlouva, která takovou podmínku nenaplňuje, je pak považovaná jen za 

veřejnoprávní smlouvu v širším smyslu.27 Ovšem i veřejnoprávní smlouva v širším 

smyslu je veřejnoprávní smlouva.  

Nejen v odborných publikacích, ale i v legislativní praxi je možné najít, jak na to 

upozorňuje profesor Sládeček, nejen pojem veřejnoprávní smlouvy, ale i různé další 

                                                           
24KADEČKA, Stanislav a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 375. 

25 Cit. STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: Obecná část. 7. Vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 254. 

26 MALAST, Jan: K uzavírání veřejnoprávních smluv podle § 162 správního řádu. Změněno 29.7.2015. 
Dostupný z WWW: ˂ http://www.mvcr.cz/clanek/k-uzavirani-verejnopravnich-smluv-podle-162-
spravniho-radu.aspx˃. 

27 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: Obecná část. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 254. 
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termíny stejného významu.28 Jde například o označení správní dohody,  správněprávní 

smlouvy nebo veřejné smlouvy. 

 

4.1   Vztah veřejnoprávních a soukromoprávních smluv 

 

Smlouvou v obecném smyslu rozumíme dvoustranný nebo vícestranný právní 

úkon, tedy shodný projev vůle dvou nebo několika subjektů práva.29 Jiná definice mluví 

o smlouvě jako o dvoustranném nebo vícestranném právním úkonu, sestávajícím ze dvou 

nebo více jednostranných úkonů - nabídky a přijetí.30 Za okamžik vzniku smlouvy 

považujeme okamžik souhlasného projevu vůle všech stran a osoby smlouvu uzavírající 

jsou si v právních vztazích rovné. To ovšem pro veřejnoprávní smlouvu úplně neplatí.  

Stejně jako smlouvy soukromoprávní jsou i smlouvy veřejnoprávní založené na 

smluvním konsenzu, tedy na jednostranných, vzájemně adresovaných, obsahově 

shodných a svobodných projevech vůle dvou nebo více stran. Pro vznik některých 

veřejnoprávních smluv je ale nezbytný souhlas správního orgánu. Ani rovnost nemůže a 

není dodržena úplně. V případě subordinačních smluv se uplatňuje jen při uzavíraní 

smlouvy. Především pro subordinační veřejnoprávní smlouvy platí, že jedna ze stran 

vystupuje vůči straně druhé v nadřazeném postavení, mají tedy vrchnostenský charakter. 

U koordinačních veřejnoprávních smluv k nerovnosti stran po uzavření smluvy 

nedochází, rozdíl mezi nimi a soukromými smlouvami však spočívá v tom, že jejich 

předmětem musí být výkon veřejné správy.    

Skutečnost, že otázky veřejnoprávních smluv upravují normy správního práva, 

naznačuje vyšší míru vázanosti touto úpravou. Právní úprava veřejnoprávních smluv se 

vyznačuje vyšší mírou kogentnosti, než je tomu u úpravy soukromoprávních smluv. 31 

Není tedy možné uplatňovat smluvní volnost tak, jak je uplatňována u smluv 

                                                           
28 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009, s. 163.  

29 BOGUSZAK, Jíří; ČAPEK, Jíří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. přeprac. Vydání. Praha: ASPI, 
2004, s. 129. 

30 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. vydání. Plzeň:  Aleš Čeněk, 2007, s. 162. 

31KADEČKA, Stanislav a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 376. 
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soukromoprávních. Podmínkou pro možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy je taktéž 

existence konkrétního, nikoliv ale formálně explicitního  zákonného základu.32 

      Je ale možné konstatovat, že tak, jak je nejasná hranice mezi soukromým a 

veřejným právem, není jednoduché ani rozlišování mezi soukromoprávními a 

veřejnoprávními smlouvami. Podle Nejvyššího správního soudu je navíc možné, aby 

smlouva obsahovala ustanovení veřejnoprávní i soukromoprávní povahy.33  Zákonodárce 

si jako rozhodující kritérium pro odlišení smluv veřejnoprávních od smluv 

soukromoprávních zvolil kritérium materiální. Rozhodující tak není to, jak je smlouva 

v právním předpisu označena, nebo jaké subjekty smlouvu uzavřely, ale její samotný 

obsah. Smlouvou veřejnoprávní tedy správní řád označuje smlouvu, která jako 

veřejnoprávní být označena nemusí, jejím obsahem ale musí být založení, změna nebo 

zrušení práv a povinností v oblasti veřejného (respektive v užším smyslu správního) 

práva. 

 

4.2   Veřejnoprávní smlouvy v širším a v užším smyslu 
 

       Zákonná definice veřejnoprávní smlouvy ve správním řádu říká, že pod pojmem 

veřejnoprávní smlouva rozumíme dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který 

zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Otázkou je, co 

přesně zákonodárce rozumí pod pojmem veřejné právo, jestli je k veřejnoprávním 

smlouvám možné zařadit smlouvy vznikající v rámci všech oblastí veřejného práva, nebo 

jen smlouvy uzavírané v rámci práva správního.  

I v případě, že by zákonodárce pod oblastí veřejného práva vnímal pouze oblast 

práva správního, stále zůstává prostor na rozlišování veřejnoprávních smluv v užším 

smyslu, tedy smluv uzavíraných výhradně mezi subjekty veřejné správy v souvislosti 

s výkonem veřejné správy, která má povahu veřejné moci, a veřejnoprávních smluv v 

širším smyslu, tedy smluv uzavíraných mimo výkon vrchnostenské působnosti veřejné 

správy.  

                                                           
32 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009, s. 164. 

33 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.10.2010, č.j. Konf 13/2010 – 7. 
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    Vzhledem k tomu, že správní řád zvolil pro určení veřejnoprávní povahy smlouvy 

kritérium materiální, a že správní řád neposkytuje úplný výčet nebo kategorizaci 

veřejnoprávních smluv, považuji za správné upřednostnit širší výklad pojmu 

veřejnoprávní smlouva a za veřejnoprávní smlouvu, která se bude řídit pátou částí 

správního řádu, považovat jakoukoli smlouvu, která zakládá, mění nebo ruší práva a 

povinnosti v oblasti veřejného práva.   

 

4.3    Základní zásady veřejnoprávních smluv  
 

Kromě obecných požadavků společných pro celý správní řád uvedených v části 

první, stanovuje správní řád v části páté několik konkrétních základních zásad, které musí 

veřejnoprávní smlouvy splňovat. Tyto zásady platí obecně pro všechny veřejnoprávní 

smlouvy.  

    Za základní požadavek, který správní řád uvádí, je možné považovat požadavek 

zákonnosti veřejnoprávní smlouvy, to znamená, že veřejnoprávní smlouva nesmí být 

v rozporu s právními předpisy a nesmí právní předpisy obcházet. K této zásadě pak 

správní řád ve stejném odstavci dodává požadavek souladu veřejnoprávní smlouvy 

s veřejným zájmem. Ustanovení správního řádu pojem veřejný zájem nedefinují, i když 

se tento pojem ve správním řádu nevyskytuje ojediněle. V zásadě rozumíme pod 

souladem veřejnoprávní smlouvy s veřejným zájmem její obecnou prospěšnost, případně 

prospěšnost pro většinu osob v rámci určitého celku.34 V tomto případě můžeme 

požadavek na soulad s veřejným zájmem chápat i jako určení obecných hranic správního 

uvážení pro správní orgán, který s uzavřením veřejnoprávní smlouvy vyslovuje souhlas 

nebo přezkoumává soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy. Toto správní 

uvážení je omezeno konkrétními veřejnými zájmy, které jsou vyjádřené ve speciálních 

zákonech. Jde například o zájem na ochraně veřejného zdraví, zájem na ochraně přírody 

a podobně. 35 

                                                           
34KADEČKA, Stanislav a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 376. 

35 VEDRAL, Josef. Správní řád- komentář. Praha: Polygon, 2006, s. 910. 
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      Správní řád dále vyžaduje, aby uzavření veřejnoprávní smlouvy nesnižovalo 

důvěryhodnost veřejné správy, bylo účelné a za cíl mělo plnění úkolů veřejné správy. 

Tyto požadavky jsou odvozeny od požadavků kladených obecně na jakoukoliv činnost 

správních orgánů stanovených v první částí správního řádu. 

      Jak už jsem zmiňovala, správní řád určuje kritérium materiální za rozhodující pro 

posuzování veřejnoprávní smlouvy. Smlouvu je tedy potřebné posuzovat podle 

skutečného obsahu a nikoliv podle označení. Smlouva tak může být smlouvou 

veřejnoprávní, i když tak nebude přímo pojmenovaná.  

     Správní řád se ve svých ustanoveních věnuje i dalším požadavkům. Patří mezi ně 

požadavek písemné formy, pravidla pro uzavírání, změnu, výpověď nebo zrušení 

veřejnoprávní smlouvy nebo zásada přezkoumání zákonnosti veřejnoprávní smlouvy. 

Všem těmto požadavkům se budu blíže věnovat v následujících kapitolách své práce.  
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5.   Druhy veřejnoprávních smluv 
 

        Veřejnoprávní smlouvy se tradičně člení na smlouvy koordinační a smlouvy 

subordinační. Vzhledem k úpravě veřejnoprávních smluv se ale k těmto druhům smluv 

přidává ještě třetí druh veřejnoprávních smluv, a to veřejnoprávní smlouvy označované 

jako smíšené uzavírané mezi účastníky správního řízení, nebo jako smlouvy mezi 

soukromými osobami. První označení ovšem není přesné, neboť by smluvní strany sice 

účastníky nějakého řízení být mohly, málokdy ale opravdu půjde o účastníky téhož řízení, 

kteří by své účastenství jakoby nahradili veřejnoprávní smlouvou.36 Ani druhé označení 

nelze přijmout bez výhrad. Ustanovení § 162 totiž odkazuje na účastníky řízení a těmi 

mohou být i osoby veřejného práva. Rozhodujícím pro třídění smluv je to, v jakém 

postavení jsou strany, které veřejnoprávní smlouvu uzavírají, při uzavíraní smlouvy, zda 

v postavení správního orgánu nebo potenciálního účastníka řízení.   

Koordinační smlouvy uzavírají mezi sebou subjekty veřejného práva, tedy 

subjekty veřejné správy.37 Jde o veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon 

veřejné správy.  Zákon přesně stanovuje, kdo se může stát stranou koordinační smlouvy. 

Veřejnoprávní smlouvu tak může uzavřít jenom stát, veřejnoprávní korporace, právnická 

osoba zřízená zákonem a jiná právnická nebo fyzická osoba, pokud vykonává zákonem 

nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy. Strany smlouvy 

uzavírají koordinační smlouvy za účelem plnění svých úkolů, předmětem těchto smluv 

tedy musí být zajišťování plnění úkolů, které vyplývají z výkonu veřejné správy.  

V některých případech vyžaduje správní řád k uzavření koordinační smlouvy 

zmocnění zvláštním zákonem a souhlas nadřízeného správního orgánu. Souhlas nebo 

nesouhlas pak nadřízený správní orgán vyjádří rozhodnutím, proti kterému je přípustné 

odvolání. Souhlas je udělen dnem právní moci rozhodnutí. Řízení o udělení souhlasu je 

řízením o žádosti. Na udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy není právní 

nárok. Nadřízený správní orgán posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska 

souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.  

                                                           
36 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009, s. 165. 

37 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Správní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2012, 
s. 337. 
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      Koordinační smlouvy mezi sebou můžou uzavírat i územní samosprávné celky v 

oblasti samostatné působnosti při výkonu veřejné moci. Pro možnost uzavření těchto 

smluv je potřeba zákonného zmocnění, v správním řádu už ale není vyžadován souhlas 

nadřízeného správního orgánu. Zvláštní zákon souhlas nadřízeného správního orgánu 

vyžadovat může, například § 3a zákona o obecní polícii takovou podmínku  předpokládá.   

Subordinační smlouvy jsou smlouvy, které  za podmínky zákonného zmocnění 

mezi sebou mohou uzavřít příslušný správní orgán jako vykonavatel veřejné správy a 

osoba nebo osoby, které by byly účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, jako 

osoby, vůči kterým směřuje výkon působnosti v oblasti veřejné správy, kdyby probíhalo 

řízení podle hlavy druhé správního řádu. Veřejnoprávní smlouvu subordinační je možno 

uzavřít i namísto vydání rozhodnutí.  Právě formulace „i na místo vydání rozhodnutí“ 

vedla Nejvyšší správní soud k zajímavé úvaze o podmínkách klasifikace veřejnoprávních 

smluv jako smluv subordinačních. Gramatickým výkladem § 161 správního řádu dospěl 

Nejvyšší správní soud k názoru, že toto ustanovení dopadá také na subordinační smlouvy, 

kterými se přímo nenahrazuje správní rozhodnutí jako explicitně upravená alternativa 

k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Do věcné působnosti tohoto ustanovení budou tedy 

spadat všechny veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi správním orgánem na straně jedné 

a osobou, která by byla účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kdyby 

probíhalo správní řízení- tedy jsou-li předmětem smlouvy práva a povinnosti, o nichž by 

za normálních okolností bylo nutné vést správní řízení. Určující je charakter těchto práv 

a povinností, nikoliv to, že aktuální právní úprava s vedením správního řízení o těchto 

právech a povinnostech explicitně počítá. Podle Nejvyššího správního soudu lze 

považovat za nedokonalost právní úpravy, pokud tato pro případ neuzavření 

veřejnoprávní smlouvy neobsahuje možnost vést správní řízení a vydat správní 

rozhodnutí.38 Správní řád podmiňuje účinnost takovéto smlouvy písemným souhlasem 

ostatních osob, které by byly účastníky řízení podle § 27 odst. 2 nebo 3. Subordinační 

smlouvu lze uzavřít i v případě, že řízení podle hlavy druhé již bylo zahájeno. Po uzavření 

smlouvy pak správní orgán zastaví toto řízení usnesením. Subordinační smlouvy tedy 

můžeme považovat za alternativu k vydání správního aktu.  

                                                           
38Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.10.2011, č.j. 7 As 99/2001-73. 
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     Smluvními stranami u subordinačních smluv jsou tedy vždy na jedné straně 

subjekt veřejné správy, čili ten, kdo veřejnou správu vykonává, a na straně druhé fyzická 

nebo právnická osoba, tedy adresát tohoto působení, na kterém je veřejná správa 

vykonávána. Za podstatu subordinačních smluv ale nelze považovat nadřízenost nebo 

nadřazenost správního orgánu jako smluvní strany této smlouvy. Jde spíše o moderaci 

obsahu závazku, který by jinak vznikl autoritativním správním rozhodnutím.39 

     Veřejnoprávní smlouva subordinační není exekučním titulem. V situaci, kdy 

dojde k nedodržení této smlouvy ze strany osoby, která by byla účastníkem řízení podle 

§ 27 odst. 1, mělo by proběhnout sporné řízení podle § 169 správního řádu, jehož 

výsledkem bude rozhodnutí, které již je exekučním titulem. 

      Třetím, zdá se, nejrozporuplnějším typem veřejnoprávních smluv, jsou smlouvy 

uzavírané podle § 162 správního řádu, neboli smlouvy o převodu nebo způsobu výkonu 

veřejných subjektivních práv nebo veřejných subjektivních povinností. Tento typ více 

než kterýkoliv jiný druh zasahuje do oblasti soukromého práva. V odborných publikacích 

je proto někteří právní teoretici považují jen za veřejnoprávní smlouvy v širším smyslu,40 

je možné se setkat i s názorem, který tyto smlouvy zařazuje pod smlouvy subordinační a 

koordinační. 41 

  Správní řád umožňuje uzavření veřejnoprávní smlouvy o převodu nebo způsobu 

výkonu veřejných subjektivních práv nebo veřejných subjektivních povinností těm, kdo 

by byli účastníky řízení podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé 

správního řádu, případně i těm, kdo takovými účastníky jsou, pokud to nevylučuje povaha 

věci, nebo nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu 

týkající se převodu veřejných subjektivních práv a povinností nebo způsobu výkonu práv 

a povinností je z  povahy věci vyloučena například v případech, kdy je subjektivní veřejné 

právo nebo povinnost neoddělitelně spojena s určitou věcí nebo osobou. Stejně tak 

uzavření smlouvy není možné v případě, kdy se ve zvláštním zákoně vyskytuje jiná 

úprava stejné situace. Tehdy má úprava ve zvláštním zákoně přednost. Správní řád pro 

uzavření tohoto typu smlouvy také vyžaduje písemný souhlas třetích osob, jejichž práv a 

                                                           
39KADEČKA, Stanislav a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 383. 

40 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: Obecná část. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 254. 

41 RYS, Rudolf. Veřejnoprávní smlouvy v teorii a praxi. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra, 
2006, roč. 2006, č. 33. 
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povinností se smlouva přímo dotýká. Jde o osoby, které by byly jinak účastníky řízení 

podle § 27 odst. 2 správního řádu.   

      Stranami takovéto smlouvy jsou na obou stranách osoby, vůči kterým je veřejná 

správa vykonávána. Správní řád vyžaduje k uzavření této smlouvy souhlas správního 

orgánu, který má veřejnou smlouvu posoudit z hlediska formy i obsahu, přičemž zkoumá 

soulad s právními předpisy a veřejným zájmem. Souhlas případně nesouhlas vyslovuje 

správní orgán na žádost formou rozhodnutí, vůči kterému je možno se odvolat, případně 

podat rozklad. Veřejnoprávní smlouva je pak uzavřena až právní mocí rozhodnutí o 

souhlasu správního orgánu. V případech, kdy ke smlouvě správní orgán sám přistoupí, 

platí, že svým přistoupením udělil k uzavření smlouvy souhlas.  

      V otázce jestli je pro uzavření smluv podle § 162 správního řádu nutné výslovné 

zmocnění k uzavření smlouvy ve zvláštním zákoně se názory právních teoretiků různí. 

Narozdíl od smluv  koordinačních a subordinačních chybý u smluv  uzavíraných   podle  

§ 162 správního řádu podmínka vyžadující nezbytnost zmocnění ve zvláštním zákoně. 

Tím dochází k rozporuplné situaci, kdy u nového institutu zákon stanovuje podmínky 

liberálnější a vstřícnější než u institutů dlouho v praxi využívaných, tedy u koordinačních 

a subordinačních smluv. Důvodová správa k správnímu řádu se tomuto problému 

nevěnuje i přesto, že by v případě možnosti uzavírání veřejnoprávních smluv bez 

zákonného zmocnění šlo o velký průlom v této oblasti. Mnoho odborníků se proto přiklání 

k názoru, že ač zákon nutnost existence zvláštního zákona výslovně nestanovuje, 

neobejde se ani uzavření tohoto typu smluv bez zákonného zmocnění.42 Často je možné 

se setkat i s publikacemi, které tento problém obcházejí, nebo se mu vůbec nevěnují.43 

Opačný názor vyslovuje ve svém článku Jan Malast, který se spíše přiklání k tomu, že 

zákonné zmocnění nutné není a předkládá argumenty, které svědčí pro to, aby ustanovení 

                                                           
42 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo : Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 275 

    VEDRAL, Josef. Správní řád- Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006, s. 924 .   

    HORZINKOVÁ, Eva; FIALA,  Zdeněk: Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010, s.  

    s. 94. 

    HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Správní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2012,  

     s. 339. 

43 SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 



25 

 

§ 162 správního řádu bylo vnímano jako ustanovení zmocňovací, tedy takové, na jehož 

základě může být uzavřena veřejnoprávní smlouva, jež by nepotřebovala žádnou další 

úpravu zvláštního zákona.44  Vývoj názoru na tuto otázku je patrný také u Josefa Vedrala, 

který se v druhém vydání komentáře k správnímu řádu také přiklání k názoru, že zákonné 

zmocnění nutné není.45        

 Osobně se z několika důvodů domnívám, že pro uzavření tohoto druhu 

veřejnoprávních smluv není nutné další zmocnění zvláštním zákonem. Prvním z důvodů 

je skutečnost, že zákonodárce podmínku existence zákonného zmocnění stanovuje u 

smluv koordinačních i subordinačních, u smluv podle § 162 správního řádu ale tuto 

podmínku vynechal. Tento krok zákonodárce chápu jako krok záměrný, kterým dochází 

k pronikání soukromoprávních prvků do veřejného práva. Absenci podmínky zákonného 

zmocnění možno najít i v německém nebo francouzském právním řádu, jimiž se 

zákonodárce při tvorbě správního řádu nepochybně inspiroval. Nesouhlasím s 

argumentem, že absencí nutnosti zákonného zmocnění ve zvláštním zákoně dochází 

k oslabení veřejného zájmu, který je konáním veřejné správy chráněn. Dostatečným 

kontrolním mechanismem je podle mého názoru podmínka souhlasu správního orgánu, 

který by jinak o věci, která má být předmětem smlouvy, rozhodoval. Nejvyšší správní 

soud se v rozsudku ze dne 19.9.2007 čj. 2 Afs 173/2006-77 o nutnosti zmocnění k 

uzavření smlouvy ve zvláštním zákoně taky vyjádřuje v minulém čase, z čehož se lze 

domnívat, že opravdu došlo k průlomu v této oblasti.46    

 

 

 

 

 

                                                           
44 MALAST, Jan: K uzavírání veřejnoprávních smluv podle § 162 správního řádu. Změněno 29.7.2015. 
Dostupný z WWW: ˂ http://www.mvcr.cz/clanek/k-uzavirani-verejnopravnich-smluv-podle-162-
spravniho-radu.aspx˃. 

45 VEDRAL, Josef. Správní řád- Komentář. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 982. 

46 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.9.2007, č. j. 2 Afs 173/2006-77. 



26 

 

6.   Uzavírání veřejnoprávních smluv 
 

Jak již bylo napsáno dřív, stanovuje správní řád v části páté obecné požadavky 

pro uzavírání veřejnoprávních smluv. Vzhledem k tomu, že jde o úpravu obecnou, můžou 

speciální zákony u konkrétních smluv stanovit a upravit odchylky od této obecné 

úpravy.47 Kromě základních zásad pro uzavírání veřejnoprávních smluv jako je 

kupříkladu požadavek zákonnosti nebo požadavek souladu s veřejným zájmem stanovuje 

správní řád řadu dalších převážně formálních zásad, kterými se uzavírání veřejnoprávní 

smlouvy musí řídit. Tyto požadavky jsou, jak z logiky věci vyplývá a jak se i celá odborná 

veřejnost shoduje, obdobou požadavků, které na uzavírání občanskoprávních smluv klade 

občanský zákoník. To platí s výjimkou některých menších odlišností. Není ale možné 

opomenout, že úprava uzavírání veřejnoprávních smluv ve správním řádu je ve vztahu 

k soukromoprávní úpravě o poznání kogentnější. Smluvní strany se tedy nemají možnost 

od úpravy uzavírání veřejnoprávních smluv odchýlit. 48 

     Správní řád klade na návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy několik 

základních požadavků. Návrh musí mít písemnou formu, z hlediska obsahu musí být 

dostatečně určitý, musí směřovat vůči jedné nebo více osobám a taktéž z něj musí být 

patrna navrhovatelova vůle být v případě přijetí návrhu tímto návrhem zavázán. Návrh 

smlouvy působí od okamžiku, kdy dojde osobě, které je určen. Správní řád upravuje i 

možnost vzít návrh zpět, tedy jej zrušit. To je však možné jen v případě, že projev 

navrhovatele směřující ke zrušení návrhu smlouvy dojde osobě, jíž byl návrh určen dříve 

nebo alespoň současně s návrhem smlouvy. Toto ustanovení je použitelné i v případě 

návrhu neodvolatelného. Návrh veřejnoprávní smlouvy zaniká jen ze zákonem taxativně 

stanovených důvodů. Konkrétně je tak možný zánik návrhu z důvodu uplynutí akceptační 

lhůty v návrhu stanovené, uplynutím přiměřené doby v případě, že v návrhu akceptační 

lhůta stanovena nebyla nebo okamžikem, kdy projev o odmítnutí návrhu dojde  

navrhovateli smlouvy.  

                                                           
47 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI- Wolters Kluwer, 2009, s. 172. 

48 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Správní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2012, 
s. 339. 
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        Na rozdíl od občanskoprávní úpravy uzavírání smluv platí pro uzavírání smluv 

veřejnoprávních obligatorně písemná forma, přičemž projevy vůle všech stran smlouvy 

musí být na téže listině. Na smlouvu, která nebyla uzavřená písemně, se hledí jako na 

smlouvu nulitní, tedy smlouvu, která vůbec nevznikla. Správní řád nestanovuje nutnost 

podpisy na veřejnoprávní smlouvě úředně ověřit. Písemná forma smlouvy je bezpochyby 

důležitá z hlediska právní jistoty. Nabízí se ale otázka, jestli je veřejnoprávní smlouvu 

možné uzavřít elektronicky. Pouhým gramatickým výkladem ustanovení správního řádu 

o nutnosti písemné formy veřejnoprávní smlouvy nelze než dospět k závěru, že uzavření 

veřejnoprávní smlouvy elektronickou formou správní řád nepřipouští. Vzhledem k tomu, 

že ale uzavření veřejnoprávní smlouvy elektronickou formou nijak nenarušuje právní 

jistotu smluvních stran, domnívám se, že uzavřít veřejnoprávní smlouvu elektronicky lze. 

K tomuto názoru se příklání i právní teorie. Písemná forma je zachována i tehdy, když je 

úkon učiněn elektronickými prostředky. Důležité je zachycení obsahu  právního úkonu a 

určení osoby, která právní úkon učinila.49   

V případě, že jsou všechny strany uzavírané smlouvy současně přítomny, dojde 

k uzavření smlouvy připojením podpisu poslední ze smluvních stran. Pokud však smluvní 

strany současně přítomny nejsou, stane se pro uzavření smlouvy rozhodujícím až 

okamžik, kdy návrh smlouvy podepsaný všemi ostatními stranami smlouvy, dojde zpět 

navrhovateli. Další situací, která může nastat, je nutnost souhlasu správního orgánu 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. V těchto případech je pak smlouva uzavřena až 

dnem právní moci rozhodnutí, kterým správní orgán svůj souhlas s uzavřením smlouvy 

vyjádřil. Jde ale spíše o schválení než souhlas. Nedochází k němu totiž před podpisem 

smlouvy smluvními stranami. Smlovní strany předkládají již podepsanou smlouvu 

správnímu orgánu.50         

 Správnímu orgánu také vzniká povinnost zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu na 

své úřední desce. 

 

                                                           
49 MATES, Pavel. Veřejnoprávní smlouvy podle obecního zřízení. Právní fórum. 2006, 7, s. 259. 
 
50 MATES, Pavel. Veřejnoprávní smlouvy podle obecního zřízení. Právní fórum. 2006, 7, s. 259. 
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7.   Změna obsahu, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy 

 

7.1   Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy 
 

Správní řád dává smluvním stranám veřejnoprávní smlouvy možnost již 

uzavřenou smlouvu změnit. Vzhledem k tomu, že i pro smlouvy veřejnoprávní, jako 

ostatně pro všechny smlouvy, platí zásada, že smlouvy je třeba dodržovat, nelze obsah 

veřejnoprávní smlouvy změnit jednostranně, ale jen dohodou. I přesto, že zákon 

vysloveně nestanovuje použití ustanovení o uzavírání veřejnoprávních smluv i na změnu 

jejich obsahu, je nutno je na případy změny obsahu analogicky aplikovat. 51 

Tak, jak je tomu u uzavírání veřejnoprávní smlouvy, je i v případě změny obsahu 

veřejnoprávní smlouvy vyžadována písemná forma. K samotné změně tedy dochází 

písemnou dohodou smluvních stran, čili na základě jejich svobodné vůle. Písemná 

dohoda může mít jednak formu dodatku k veřejnoprávní smlouvě, jednak může být 

samostatnou dohodou. Právní teorie preferuje při změně obsahu veřejnoprávní smlouvy 

formu dodatku, který je jasnější a přehlednější.52 V případech, kdy bylo k uzavření 

veřejnoprávní smlouvy potřeba souhlasu správního orgánu, je jeho souhlas vyžadován i 

pro změnu obsahu této smlouvy. Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy se pak 

považuje za uzavřenou až právní mocí rozhodnutí správního orgánu o udělení souhlasu 

se změnou obsahu této veřejnoprávní smlouvy. I v tomto případě vzniká správnímu 

orgánu povinnost zveřejnit dohodu na své úřední desce. Stejně tak, jako je tomu u 

souhlasu správního orgánu, je v případech, kdy bylo k uzavření veřejnoprávní smlouvy 

vyžadováno souhlasu třetích osob, potřeba tento souhlas opatřit i ke změně jejího obsahu.  

 

 

 

 

                                                           
51SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 381. 

52 VEDRAL, Josef. Správní řád – Komentář. Praha: Polygon, 2006. str. 949.  
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7.2   Výpověď veřejnoprávní smlouvy 
 

Na možnost výpovědi veřejnoprávní smlouvy stanovuje správní řád poměrně 

přísné požadavky. Vypovědět veřejnoprávní smlouvu je podle správního řádu možné 

jenom písemnou formou, a to jenom za předpokladu, že smluvními stranami byla předem 

dohodnuta nejen možnost samotné výpovědi jimi uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ale 

také délka výpovědní lhůty. Nepřítomnost ujednání o délce výpovědní lhůty tedy může 

způsobit nemožnost smlouvu vypovědět, smlouva tedy bude nevypověditelnou. Považuji 

však za potřebné připomenout, že případnou možnost výpovědi veřejnoprávní smlouvy a 

délku výpovědní lhůty je možno ujednat nejen v samotné veřejnoprávní smlouvě, nýbrž 

i v dohodě o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy.53  

V případě, že veřejnoprávní smlouva neobsahuje postup při její výpovědi, běží 

výpovědní lhůta ode dne následujícího po dni oznámení výpověde poslední ze smluvních 

stran.           

 K výpovědi se nevyžaduje souhlas osob podle § 168, protože zákon takovou 

podmínku v § 166 odst. 2 správního řádu a ani nikde jinde nestanovuje. Důvodem k tomu 

je podle mého názoru skutečnost, že výpověď je jednostranným právním úkonem smluvní 

strany.  

      Případná výpověď veřejnoprávní smlouvy nemusí vždy způsobit zánik 

veřejnoprávní smlouvy. U smluv s více než dvěma smluvními stranami můžou zbylé 

strany po výpovědi veřejnoprávní smlouvy jedné ze smluvních stran ve smluvním vztahu 

pokračovat.  Pro tento případ ale veřejnoprávní smlouva musí obsahovat postup. 

 

     

 

 

 

 

                                                           
53KADEČKA, Stanislav a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 392. 
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7.3    Zrušení veřejnoprávní smlouvy 
 

Institut zrušení veřejnoprávní smlouvy představuje z mého pohledu jednu 

z dalších sporných částí správního řádu. Už samotný pojem zrušení veřejnoprávní 

smlouvy je nejasný a může způsobovat zmatek. Tento institut má totiž název stejný jako 

institut odlišný, kterému se budu později věnovat také, a to konkrétně institut zrušení 

veřejnoprávní smlouvy pro rozpor se zákonem. V tomto případě ale na rozdíl od 

vzpomínaného institutu jde o zrušení veřejnoprávní smlouvy dohodou stran.  Lepším 

řešením by tedy asi byla inspirace občanskoprávní úpravou, která pro tuto situaci volí 

pojem skončení smluvního vztahu. Kromě toho se v institutu zrušení veřejnoprávní 

smlouvy dle § 167 potkávají prvky dohody smluvních stran a autoritativního zrušení 

smlouvy ze strany správního orgánu. 54 

       Správní řád taxativně stanovuje důvody, kvůli kterým je možno veřejnoprávní 

smlouvu zrušit dohodou smluvních stran, přičemž pokud k takovéto dohodě nedojde, 

může být podán návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy správnímu orgánu, který o 

zrušení veřejnoprávní smlouvy bude rozhodovat. Konkrétně se jedná o tyto důvody: 

- bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto, 

- změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu 

veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto 

důvodu spravedlivě požadovat,  

-  jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,  

- z důvodu ochrany veřejného zájmu, nebo 

- jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní 

smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana 

prokáže, že by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.  

Rozhodovat pak bude správní orgán, který by jinak rozhodoval i spory z této 

veřejnoprávní smlouvy.          

 Především u třetího a čtvrtého jmenovaného důvodu by mohlo dojít k záměne 

institutu zrušení veřejnoprávní smlouvy podle § 167 a institutu zrušení veřejnoprávní 

                                                           
54ČERNÝ, Pavel a kol. Průvodce novým správním řádem. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s. 329. 
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smlouvy pro rozpor se zákonem podle § 165 správního řádu. Rozdíl v tomto případě 

zpočívá v tom, od kdy jsou účinné důvody pro zrušení veřejnoprávní smlouvy nebo pro 

zahájení přezkumného řízení. Zatímco v průzkumném řízení lze zrušit jenom 

veřejnoprávní smlouvu, která je v rozporu se zákonem  už od okamžiku uzavření, lze 

veřejnoprávní smlouvu, která byla v okamžiku jejího uzavření ještě právně v pořádku a 

její nezákonnost nastala až v důsledku změny právní úpravy po jejím uzavření, zrušit na 

návrh podle § 167 odst. 1 písmeno c správního řádu, tedy z důvodu, že se smlouva dostala 

do rozporu s právními předpisy. Pokuď jde o zrušení smlouvy z důvodu ochrany 

veřejného zájmu podle § 167 odst. 1 písmena d správního řádu, je možné tohoto institutu 

využít v případě, že k nesouladu veřejnoprávní smlouvy došlo až v průběhu její platnosti. 

Jestli ale veřejnoprávní smlouva nebyla v souladu s veřejným zájmem už v okamžiku 

jejího uzavření, lze postupovat podle § 165 správního řádu.  

Pro návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy vyžaduje správní řád písemnou 

formu. Nelze zapomínat, že návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy směřující vůči 

ostatním smluvním stranám smlouvy není návrhem na zahájení řízení. Tím je až návrh 

podávaný jednou ze stran smlouvy, která na zrušení veřejnoprávní smlouvy trvá, 

správnímu orgánu, a to v případě, že některá jiná strana smlouvy s návrhem na zrušení 

smlouvy nesouhlasí. 

Ke zrušení veřejnoprávní smlouvy je pak v případech, kdy byl k uzavření 

vyžadován souhlas správního orgánu, taky nutno tento souhlas opatřit. Oproti tomu ale 

správní řád v § 167 při zrušení veřejnoprávní smlouvy nevyžaduje souhlas třetích osob, 

byť by k uzavření veřejnoprávní smlouvy byl jejich souhlas nutný.  

V situaci, kdy se smluvní strany na zrušení veřejnoprávní smlouvy dohodnou, 

zaniká tato veřejnoprávní smlouva dnem, kdy písemný souhlas poslední ze smluvních 

stran dojde smluvní straně, která návrh podala. Toto neplatí, pokud je vyžadován ještě 

souhlas správního orgánu se zrušením veřejnoprávní smlouvy. V tomto případě je 

smlouva zrušena až dnem právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu. V případech, kdy 

se smluvní strany na zrušení veřejnoprávní smlouvy nedohodly a o zrušení rozhodne až 

příslušný správní orgán, zaniká veřejnoprávní smlouva dnem nabytí právní moci 

zrušovacího rozhodnutí správního orgánu.  
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8.   Přezkum souladu veřejnoprávních smluv s právními 
předpisy 
 

Jednou z podmínek, kterou je třeba dodržovat při uzavírání veřejnoprávních 

smluv, je jejich soulad s právními předpisy.  Tak jak je tomu u jiných právních úkonů, je 

i u veřejnoprávních smluv nutné kontrolovat, jestli jsou v souladu s právními předpisy. 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že veřejnoprávní smlouvy mohou být alternativou 

k rozhodnutí správního orgánu, jeví se tato potřeba úpravy přezkumu veřejnoprávních 

smluv s právními předpisy ještě důležitější. Jak plyne z ustanovení § 170 správního řádu, 

na veřejnoprávní smlouvy nelze aplikovat ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti 

právních úkonů. Správní řád proto problematice přezkumu souladu veřejnoprávních 

smluv s právními předpisy věnuje značnou pozornost.  

Nestanoví-li část správního řádu věnovaná přezkumu souladu veřejnoprávních 

smluv s právními předpisy jinak, použijí se pro tento přezkum obdobně ustanovení o 

přezkumném řízení s tím rozdílem, že správní orgán nebude vázán lhůtami stanovenými 

v části správního řádu o přezkumném řízení. Správní orgán tedy nemusí vydat rozhodnutí 

do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodech řízení dozvěděl ani do jednoho roku od 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stejně tak není omezen lhůtou patnácti měsíců pro 

vydání rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni. Správní orgán je tak omezen 

jenom čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a tam zakotveným právem na 

spravodlivý proces.55 Správní orgán má tedy povinnost vydat rozhodnutí v přiměřené 

době a bez zbytečných průtahů. Co se týče určení účinků případného rozhodnutí o zrušení 

veřejnoprávní smlouvy, použije se ustanovení o účincích rozhodnutí v přezkumném 

řízení jenom přiměřeně. Jak jsem již zmínila, správním řádem je výslovně vyloučena 

možnost aplikace občanskoprávních ustanovení o neplatnosti na veřejnoprávní smlouvy. 

Jako důvod možno shledávat skutečnost, že o neplatnosti se v případě veřejnoprávních 

smluv v podstatě neuvažuje. Správní řád považuje uzavřenou veřejnoprávní smlouvu za 

platnou a hovoří jenom o jejím zrušení. 56 

                                                           
55 Ústavní zákon č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 
pořádku České republiky.  

56ČERNÝ, Pavel a kol. Průvodce novým správním řádem. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s. 327. 
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  Soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy je dle správního řádu možno 

zkoumat jenom ex officio, tedy z moci úřední. Z tohoto důvodu může strana 

veřejnoprávní smlouvy, která není správním orgánem podat v subjektivní lhůtě 30 dnů 

podnět k provedení přezkumného řízení. Na tomto místě bych ráda zmínila, že kdyby 

byla veřejnoprávní smlouva opravdu v rozporu s právními předpisy, má správní orgán 

povinnost zabývat se touto veřejnoprávní smlouvou z úřední povinnosti, z čehož plyne, 

že lhůtu pro podání podnětu považujeme jenom za lhůtu pořádkovou.57 Povaha této lhůty 

plyne i z toho, že jde o pouhý podnět, nikoliv návrh na zahájení řízení. Fakticky pak může 

podnět správnímu orgánu podat jakákoli osoba kdykoli, přičemž správní orgán nebude 

nijak omezen se tímto podnětem zabývat, podnětem se dokonce zabývat musí.   

 Správním orgánem, který bude příslušný k přezkoumání souladu veřejnoprávní 

smlouvy s právními předpisy, bude obvykle správní orgán oprávněný řešit spory 

z konkrétní veřejnoprávní smlouvy. Výjimkou jsou jenom smlouvy podle § 162 správního 

řádu.  K přezkoumání souladu veřejnoprávních smluv s právními předpisy je tedy 

v případě koordinačních a subordinačních smluv věcně příslušný správní orgán 

oprávněný řešit spor z těchto smluv a v případě smluv týkajících se převodu nebo způsobu 

výkonu subjektivních veřejných práv nebo subjektivních veřejných povinností orgán 

nadřízený orgánu, jehož souhlasu bylo třeba k uzavření takovéto veřejnoprávní smlouvy. 

Účastníky přezkumného řízení jsou dle správního řádu smluvní strany dotčené 

veřejnoprávní smlouvy a u smluv týkajících se převodu nebo způsobu výkonu 

subjektivních veřejných práv nebo subjektivních veřejných povinností i správní orgán, 

jehož souhlasu bylo k uzavření smlouvy třeba. V případech přezkumu koordinačních 

veřejnoprávních smluv správní řád se správním orgánem, jehož souhlasu bylo k uzavření 

smluv třeba, jako s účastníkem přezkumného řízení nepočítá.  

Veřejnoprávní smlouvu, u které správní orgán shledá rozpor s právními předpisy, 

správní orgán zruší. V případě, že v rozporu se právními předpisy není celá veřejnoprávní 

smlouva, nýbrž jenom určité její části, zruší správní orgán jenom tyto části, přičemž 

zůstane smlouva ve zbylých částech v platnosti.  To je ale možné jen za předpokladu, že  

z povahy samotné smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, za kterých byla uzavřena, 

nevyplývá, že tyto části od zbytku smlouvy nelze oddělit. O zrušení veřejnoprávní 

                                                           
57HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Správní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2012, s. 
342. 
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smlouvy rozhodne správní orgán formou rozhodnutí, proti kterému je přípustné podat 

řádné opravné prostředky. Vyloučen není ani soudní přezkum takovéhoto rozhodnutí ve 

správním soudnictví.         

 S ohledem na právní jistotu nemá případné zrušení koordinační nebo subordinační 

veřejnoprávní smlouvy nebo její části dopad na úkony učiněné vůči třetím osobám 

smluvními stranami této smlouvy při výkonu působnosti převzaté na základě této 

veřejnoprávní smlouvy. Zrušení veřejnoprávní smlouvy se tedy provede ex nunc, čili ne 

zpětně, ale ode dne právní moci, či předběžné vykonatelnosti rozhodnutí. Při zrušení 

veřejnoprávní smlouvy jsou tedy respektovány úkony, které na jejím základě vznikly do 

chvíle jejího zrušení.58 Právní mocí nebo předběžnou vykonatelností rozhodnutí 

správního orgánu o zrušení veřejnoprávní smlouvy přechází působnost na základě této 

smlouvy převzatá zpět na správní orgán, který měl tuto působnost před uzavřením 

dotčené veřejnoprávní smlouvy. V případě, že tato působnost mezitím přešla z důvodu 

změny okolností rozhodných pro její určení na jiný správní orgán, přejde působnost po 

zrušení veřejnoprávní smlouvy na tento orgán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58ČERNÝ, Pavel a kol. Průvodce novým správním řádem. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s. 328. 



35 

 

9.   Spory z veřejnoprávních smluv 
 

Jasné podmínky pro rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv a rozuzlení 

otázky, jestli mají být tyto spory posuzované v civilním nebo správním soudnictví, s 

sebou přinesl až nový správní řád. Předtím byla situace jasná jenom co se týče 

koordinačních smluv, u kterých se úpravě jednotlivých institutů věnovalo přímo 

obecné zřízení.  Komplikace ale způsobovala nejasná úprava týkající se 

subordinačních smluv, co  vedlo k tomu, že nebylo jasné, jestli jsou věcně příslušné 

soudy nebo správné orgány. Tomuto problému se věnoval například Zdeněk Kapitán, 

který se ve své argumentaci opíral především o rozhodnutí vrchního soudu v Praze 

č.j. 1 Cdo 68/93-67 ze dne 3. března 1995.59 Po vyloučení pravomoci správních úřadů 

a správních soudu vyjádřil názor, že k rozhodování sporů jsou oprávněny civilní 

soudy podle občanského soudního řádu. Zdeněk Kapitán dospěl stejně jako Vrchní 

soud v Praze k závěru, že charakteristika právního vztahu jako občanskoprávního pro 

účely aplikace ustanovení § 7 odst. 1 občanského soudního řádu o pravomoci 

v občanském soudním řízení nevylučuje hodnocení právního vztahu jako závazku 

z veřejnoprávní smlouvy. 60        

  Vznikne-li mezi smluvními stranami veřejnoprávní smlouvy spor, který se 

nevyřeší dohodou, bude tento spor na rozdíl od sporů ze smluv občanskoprávní 

povahy rozhodovat správní orgán ve správním řízení. O sporu z veřejnoprávní 

smlouvy vydá rozhodnutí.         

 Správní řád ve svých ustanoveních určuje, který  správní orgán je pro spor z té 

které veřejnoprávní smlouvy věcně příslušný. Spory z veřejnoprávních smluv tedy 

rozhoduje:  

- Ministerstvo vnitra, jedná-li se o smlouvu koordinační a je-li alespoň jednou ze 

smluvních stran kraj nebo jsou-li smluvními stranami obce s rozšířenou 

působností; Ministerstvu vnitra přitom správní řád stanovuje povinnost projednat 

                                                           
59 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 3.3.1995, č. j. 1 Cdo 68/93-67.  

60 KAPITÁN, Zdeněk. Právní povaha závazků veřejnoprávních smluv a způsoby řešení sporů z nich 

vzniklých (poznatky z činnosti veřejného ochránce práv). Změněno 29.7.2015. Dostupný z WWW: ˂ 
http://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/publikace/sborniky-z-konferenci/˃.  
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věc s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem, to 

znamená, že od něj musí získat stanovisko, neboli vyjádření k danému sporu,  

- příslušný krajský úřad, jde-li o smlouvu koordinační a jsou-li smluvními stranami 

obce, které nejsou obcemi s rozšířenou působností; příslušný krajský úřad v těchto 

případech rozhoduje jen v případě, pokud věc nepřevezme Ministerstvo vnitra, to 

tak může učinit i z vlastní iniciativy usnesením,  

- správní orgán, který je společně nadřízený smluvním stranám, jedná-li se o 

jakoukoli jinou koordinační smlouvu; v případě, že takovýto orgán neexistuje, řeší 

spor ze smlouvy v dohodě ústřední úřady nadřízené orgánům, které jsou nadřízeny 

smluvním stranám, 

- správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který je stranou smlouvy, jestliže se 

jedná o smlouvu subordinační,  

- správní orgán, který k uzavření smlouvy dal souhlas, a to v případech, kdy jde o 

smlouvy týkající se převodu nebo způsobu výkonu veřejných subjektivních práv 

nebo veřejných subjektivních povinností.     

Správní řád pojem spor z veřejnoprávní smlouvy nedefinuje, vykládat jej ale 

zřejmě můžeme jako jakýkoli rozpor stran o výkladu případně plnění této smlouvy. 

Rozhodující proto je, co samy strany veřejnoprávní smlouvy určí jako rozpor a tím 

zároveň učiní předmětem sporu a to, čeho se budou domáhat. 61 

  Správní řád vylučuje v případě sporů z veřejnoprávních smluv možnost využít 

řádných opravných prostředků, tedy odvolání a rozkladu. Jedná se tedy o rozhodnutí 

konečné, které nabývá právní moci a stává se vykonatelným dnem oznámení 

rozhodnutí účastníkům řízení.62 Smyslem tohoto ustanovení je posílení právní jistoty 

smluvních stran. Smluvní strany tak nebudou ohledně výsledku v nejistotě po dobu, 

ve které by se projednávaly řádné opravné prostředky.63 Otázkou zůstává, zda 

vyloučení odvoláni v § 169 odst. 2 správního řádu zahrnuje jen odvolání proti 

                                                           
61ČERNÝ, Pavel a kol. Průvodce novým správním řádem. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s. 331. 

62KADEČKA, Stanislav a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 395. 

63 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář. Praha: C.  

    H. Beck, 2011, s. 615.  
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rozhodnutí o vlastním sporu, nebo i proti rozhodnutí o nákladech podle § 141 odst. 

11 správního řádu. Domnívám se, že smyslem ustanovení § 169 odst. 2 správního 

řádu  má být posílení právní jistoty smluvních stran. Vyloučením možnosti odvolání 

proti rozhodnutí o vlastním sporu zákonodárce zajistil, že smluvní strany nebudou 

v nejistotě  v době, ve které by se projednávaly řádné opravné prostředky.  U odvolání 

proti rozhodnutí o nákladech by tento záměr postrádal smysl, proto se příkláním 

k názoru, že proti rozhodnutí o nákladech podle § 141 odst. 11 v případě sporů 

z veřejnoprávních smluv  je možné podat odvolání.  

  Využít lze u rozhodnutí o sporu z veřejnoprávní smlouvy mimořádných 

opravných prostředků a dozorčích prostředků, tedy obnovu řízení, přezkum nebo nové 

rozhodnutí ve věci. Přípustná je také žaloba podle § 65 násl. soudního řádu správního, 

čili v rámci správního soudnictví.  
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10.   Veřejnoprávní smlouvy koordinační  
 

           V případě smluv koordinačních jde o veřejnoprávní smlouvy, které mezi sebou 

uzavírají jednotlivé subjekty veřejné správy. Smluvní stranou takovéto smlouvy se dle 

správního řádu může stát jenom stát, veřejnoprávní korporace, jiná právnická osoba 

zřízená zákonem a právnická nebo fyzická osoba vykonávající zákonem nebo na základě 

zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy. Předmětem těchto smluv může být 

pouze zajišťování plnění úkolů, které vyplývají z výkonu veřejné správy.  Jmenované 

subjekty veřejné správy tedy veřejnoprávní smlouvy koordinační uzavírají za účelem 

plnění vlastních úkolů.        

 Uzavření některých koordinačních smluv je správním řádem podmíněno existencí 

zákonného zmocnění ve zvláštním zákoně a souhlasem příslušného nadřízeného 

správního orgánu, který posuzuje soulad předmětné koordinační smlouvy s právními 

předpisy a veřejným zájmem. Zákon v § 160 odst. 5 vyžaduje existenci zákonného 

zmocnění a  souhlas nadřízeného  správního orgánu u veřejnoprávních smluv, jejichž 

předmětem je výkon  státní správy a v § 160 odst. 6 vyžaduje existenci zákonného 

zmocnění u veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi územními samosprávnými celky 

týkajících se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu 

veřejné moci. Svůj souhlas nebo nesouhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy vyjádří 

příslušný správní orgán formou správního rozhodnutí, proti kterému je přípustné 

odvolání.        

 V následujících podkapitolách své práce se budu věnovat jednotlivým typům 

koordinačních smluv, tak jak je upravují různé zvláštní zákony. Vzhledem ke skutečnosti, 

že se úprava koordinačních smluv v platném právu vyskytuje zejména v oblasti úpravy 

územní samosprávy, zaměřím svou pozornost především na koordinační smlouvy 

uzavírané dle zákona o obcích64. Neopomenu ale ani koordinační smlouvy uzavírané dle 

zákona o obecní policii65, dle stavebního zákona66 a v neposlední řadě i koordinační 

smlouvy uzavírané dle samotného správního řádu. Ráda bych taky připomněla, že tento 

                                                           
64Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   

65 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.   

66 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.   
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výčet samozřejmě není konečný a úpravu veřejnoprávních smluv koordinačních možno 

nalézt i v jiných zákonech, jakými jsou například školský zákon67 nebo zákon o krajích68.  

 

10.1   Veřejnoprávní smlouvy koordinační podle zákona o obcích    
  

10.1.1   Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti obcí 

 

        Veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené působností obcí naplňují základní 

podmínku stanovenou správním řádem pro možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy 

koordinační podle § 160 odst. 5, které předmětem je výkon státní správy – tedy existenci 

zákonného zmocnění – díky § 63 a § 66 a zákona o obcích. Tato ustanovení dávají obcím 

možnost nakládat s jim svěřeným výkonem státní správy. Vzhledem k faktu, že tyto 

smlouvy zakládají působnost při výkonu státní správy a jejich obsah je tedy obecně 

závazný pro neurčitý okruh subjektů, mají charakter normativních smluv a jsou 

považovány za pramen práva.69 Nelze zapomínat, že přes skutečnost, že předmětem 

těchto smluv je přenesená působnost obcí, jejich uzavíraní je projevem působnosti 

samostatné. Zákon o obcích vymezuje formální a taky věcné náležitosti tohoto typu smluv 

a stanovuje subsidiární použití ustanovení správního řádu v otázkách, které samotný 

zákon o obcích neupravuje. Stanovení subsidiárního použití ustanovení správního řádu 

v zákoně o obcích ovšem možno považovat za nadbytečné, protože v § 1 odst. 2 správního 

řádu je již stanoveno, že se správního řádu nebo jeho jednotlivých ustanovení použije, 

nestanoví-li zvláštní zákon jinak.        

 Veřejnoprávní smlouvu koordinační podle § 63 ve spojení s § 66c zákona o obcích 

mají možnost uzavřít jenom obce, které nejsou obcemi s rozšířenou působností. Zákon 

stanovuje, že se musí jednat o obce, jejichž orgány vykonávají svoji přenesenou 

působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Nemusí se přitom 

                                                           
67 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů. 

68 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

69 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo : Obecná část. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 257. 
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jednat o obce sousedící. Zákon vylučuje, aby se předmětem takovéto veřejnoprávní 

smlouvy stala přenesená působnost, která je na základě zákona svěřená jen některým 

obcím. Jedná se například o působnost matričních úřadů podle zákona o matrikách70  nebo 

působnost stavebních úřadů podle stavebního zákona. Smlouva umožňuje změnu obvodu 

pro výkon přenesené působnosti tak, že budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou 

působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce.  Může tak jít o výkon 

přenesené působnosti v plném rozsahu, i o výkon jenom její části. Tak jak stanovil správní 

řád potřebu souhlasu nadřízeného správního orgánu, zákon o obcích tuto podmínku 

konkretizuje a říká, že formu i obsah této veřejné smlouvy z hlediska jejího souladu 

s právními předpisy a veřejným zájmem posoudí a souhlas nebo nesouhlas s jejím 

uzavřením svým rozhodnutím udělí krajský úřad. Proti tomuto rozhodnutí je případně 

přípustné odvolání. Problematická by byla situace při použití mimořádného opravného 

prostředku proti takovému, v tomto případě již pravomocnému rozhodnutí krajského 

úřadu, kdyby opravdu došlo ke zrušení již pravomocného souhlasu k uzavření smlouvy 

soudem, a tím i k zániku již vzniklé smlouvy.71 Nesoulad smluv s právními předpisy, a to 

i v případě, že se smlouva dostane do rozporu s právními předpisy až její změnou, řeší 

příslušný krajský úřad, případně Ministerstvo vnitra v přezkumném řízení. Smlouva je 

pak zrušena rozhodnutím ve správním řízení.      

 Možnost uzavřít podobnou smlouvu, jakou je smlouva právě popsaná, dává zákon 

o obcích v § 66a i obcím s rozšířenou působností. V tomto případě je podmínkou nutnou 

pro možnost uzavření smlouvy, aby obecní úřady těchto obcí vykonávaly přenesenou 

působnost ve správním obvodu jednoho krajského úřadu. Za obec s rozšířenou působností 

může uzavřít veřejnoprávní smlouvu koordinační tohoto typu jenom obecní úřad. 

Smlouvou pak dojde k tomu, že bude obecní úřad jedné obce s rozšířenou působností 

vykonávat přenesenou působnost pro obecní úřad jiné obce nebo více obcí s rozšířenou 

působností. I v tomto případě tedy může  jít o výkon přenesené působnosti obecního úřadu 

v plném rozsahu nebo jenom určité části. Dá se říct, a tento názor je možné nalézt i 

v odborných publikacích, že přenosem celé působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností na obecní úřad jiné obce s rozšířenou působností fakticky ztrácí svůj smysl 

                                                           
70 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.   

71 VEDRAL, Josef; VÁŇA, Liboš; BŘEŇ, Jan; PŠENIČKA, Stanislav. Zákon o obcích (obecní zřízení). 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 351. 
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institut obce s rozšířenou působností.72  K uzavření tohoto typu smlouvy vyžaduje zákon 

o obcích souhlas Ministerstva vnitra, které však má povinnost své rozhodnutí vydat teprve 

po projednání věci s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným správním úřadem. 

Rozhodnutí o případném zrušení smlouvy v důsledku jejího rozporu s právními předpisy 

a také rozhodování ve věcech sporů z těchto smluv přísluší Ministerstvu vnitra.    

 Zákon o obcích mimo již jmenované podmínky nutné k uzavření smluv tohoto 

typu stanovuje i obsahové náležitosti, které tyto veřejnoprávní smlouvy koordinační musí 

naplňovat. Smlouva tak musí obsahovat označení účastníků smlouvy, dobu trvání 

smlouvy, určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro 

orgány jiné obce a též způsob úhrady nákladů spojených s výkonem této přenesené 

působnosti. Obecní zřízení ve společném ustanovení k veřejnoprávním smlouvám dle § 

63 i § 66a v § 66c stanovuje povinnost všech obcí, které jsou smluvními stranami 

takovýchto smluv, zveřejnit veřejnoprávní smlouvu bez odkladu poté, co byla uzavřena, 

na úřední desce. Smlouva musí být na úřední desce a na internetu zveřejněna minimálně 

15 dnů. Uzavřenou smlouvu je také nutno zveřejnit ve Věstníku právních předpisů kraje. 

Obdobný postup musí být použit i při změně a zrušení takovéto smlouvy. 

 

10.1.2   Veřejnoprávní smlouva o spolupráci mezi obcemi ke splnění konkrétního 

úkolu   

 

          V případě veřejnoprávních smluv koordinačních uzavřených ke splnění 

konkrétního úkolu se jedná o spolupráci obcí v rámci výkonu jejích samostatné 

působnosti. Zákon o obcích demonstrativně vyjmenovává více příkladů, jak k takové 

spolupráci může dojít, nevylučuje tedy ani jiné formy v zákoně o obcích nezmíněn.

 Obecní zřízení spolupráci mezi obcemi v samostatné působnosti deklaruje a 

stanovuje její pravidla v § 46 a násl. Zákon v tomto případě nemluví o veřejnoprávní 

smlouvě, používá jenom pojmu smlouva, a to zřejmě z důvodu, že spolupráci při plnění 

konkrétních úkolů by bylo možné domluvit i ve smlouvě soukromoprávní. Jednalo by se 

                                                           
72 SVOBODA, Karel. Přenesená působnost obcí: problémy v právní úpravě a praxi. In Reforma veřejné 
správy v teorii a praxi: problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské 
republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003. Editoři 
GROSPIČ, Jíří;  VOSTRÁ, Lenka. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004.  s. 286. 
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o případy občanskoprávních, pracovněprávních a obchodněprávních ůkonů obcí, při 

kterých se nejedná o plnění úkolů v souvislosti s veřejnou správou.  Bude tedy záležet na 

obsahu smlouvy, smlouva by navíc mohla být dle Nejvyššího správního soudu i 

kombinovaná.73         

 Zákon o obcích stanovuje podmínky pro uzavření smlouvy tohoto typu v § 48. 

Smlouvu o spolupráci ke splnění určitého úkolu tedy můžou uzavřít dvě nebo více obcí, 

přičemž předmětem smlouvy může být de facto jakýkoli úkol. Vyloučeno je jenom 

založení právnické osoby. Zákon o obcích taky opakuje podmínku společnou pro všechny 

veřejnoprávní normy stanovenou již správním řádem, a sice písemnou formu smlouvy.  

Smlouvy musí být kromě toho předem schválené zastupitelstvím obcí všech smluvních 

stran. Nenaplnění této podmínky by způsobilo neplatnost smlouvy. Podle § 170 správního 

řádu se ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti smlouvy na veřejnoprávní 

smlouvy nepoužijí, což svědčí spíše pro soukromoprávní povahu těchto smluv.  Smlouva 

tohoto typu se uzavírá na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Za ne příliš šťastné 

považuji situace, které mohou nastat v případě smluv uzavřených na dobu určitou, jestliže 

dojde ke splnění úkolu před koncem planosti smlouvy, nebo naopak se splnění úkolu do 

konce platnosti smlouvy provést nepovede.                   

 Co se týče obsahových náležitostí, vyžaduje zákon o obcích ve smlouvě označení 

účastníků smlouvy, vymezení předmětu a rozsahu smlouvy, stanovení práv a povinností 

jejích účastníků a stanovení způsobu odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání částí 

jejich majetků. Navíc je v případě, je-li předmětem smlouvy stavba, vyžadováno 

stanovení způsobu využití této stavby po jejím dokončení. Nedodržení náležitostí 

smlouvy, samozřejmě kromě těch, které jsou neopomenutelné pro platnost smlouvy jako 

takové, neplatnost smlouvy nezpůsobí. Místo smlouvy o spolupráci mezi obcemi ke 

splnění konkrétního úkolu ale dojde k uzavření smlouvy jiného typu, případně smlouvy 

nepojmenované.74          

 Určit velikost podílů na majetku získaném společnou činností mohou smluvní 

strany v samotné smlouvě. Pokud to neudělají, platí, že se majetek stane 

                                                           
73 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.10.2010, č.j. Konf 13/2010 – 7. 

74 VEDRAL, Josef; VÁŇA, Liboš; BŘEŇ, Jan; PŠENIČKA, Stanislav. Zákon o obcích (obecní zřízení). 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 279. 
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spoluvlastnictvím všech účastníků této smlouvy. Co se týče závazků vůči třetím osobám, 

jsou smluvní strany zavázány společně a nerozdílně. Případný věřitel tedy může 

požadovat plnění v plné výši po kterémkoli účastníkovi smlouvy. Účastník, který plnil, 

má pak vůči ostatním stranám smlouvy právo regresu. To opět svědčí spíše pro 

soukromoprávní povahu těchto smluv.     

 Podobný typ smlouvy, jakým je smlouva o spolupráci mezi obcemi ke splnění 

konkrétních úkolů, upravuje i zákon o krajích v ustanovení § 24 odst. 3 písm. a.  

 

10.1.3    Veřejnoprávní smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí  

 

 I v případě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí jde o jednu z možných 

forem spolupráce mezi obcemi. Ani tato smlouva není zákonem o obcích označena jako 

smlouva veřejnoprávní. Obce mohou svazky obcí smlouvou nejen zakládat, ale i 

vstupovat do svazků již vytvořených. Zákon považuje takovýto svazek obcí za 

právnickou osobu veřejného práva. Cílem této právnické osoby a tedy i účelem uzavření 

smlouvy o dobrovolném svazku obcí pak dle zákona musí být ochrana a prosazování 

svých společných zájmů. K tomuto obecnému stanovení účelu smlouvy zákon o obcích 

dodává ještě demonstrativní výčet předmětu činnosti svazku obcí. Tím mohou být 

například úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a v jiných 

oblastech - v zabezpečování čistoty, správy veřejné zeleně nebo shromažďování a odvozu 

komunálního odpadu, zavádění a zdokonalování sítí technického vybavení nebo systémů 

veřejné osobní dopravy, úkoly v oblasti ochrany ovzduší, provozu lomů nebo také 

v oblasti správy majetku obcí.  Nelze zapomenout, že z předmětu smlouvy jsou vyloučeny 

úkoly, které obce plní v přenesené působnosti.     

 Návrhem smlouvy o dobrovolném svazku obcí je obec, jejíž zastupitelstvo návrh 

smlouvy schválilo, vázána ode dne tohoto schválení až do dne stanoveného pro přijetí 

smlouvy, pokud jiná obec, které je návrh smlouvy určen, tento návrh před koncem lhůty 

neodmítla. Z toho plyne, že návrh schválený zastupitelstvem obce není možné zrušit ani 

změnit ani před doručením návrhu druhé straně a dokonce ani před samotným odesláním 

návrhu.          

 Na dni, kterým smlouva tohoto typu nabude účinnosti, se smluvní strany mohou 
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ve smlouvě dohodnout. V případě, že se takovéto určení ve smlouvě nenachází, stane se 

smlouva dle zákona o obcích účinnou dnem přijetí návrhu smlouvy všemi stranami 

smlouvy.            

 Pokud jde o nabytí právní způsobilosti veřejnoprávní smlouvou vzniklého svazku 

obcí, toto upravuje obecní zákon v § 49 odst. 4.  Svazek obcí je tedy nutno zaregistrovat 

u příslušného krajského úřadu.      

 Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě dobrovolného svazku obcí jedná o 

právnickou osobu, vyžaduje zákon o obcích, aby přílohou smlouvy o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí byly i stanovy, jejichž obsah taktéž přesně určuje. 

 Zákon o obcích dále stanovuje nejen práva a povinnosti pro obce samotné, ale i 

pro občany obcí sdružených do svazku obce starších 18 let.  Ti jsou oprávněni účastnit se 

zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání, podávat orgánu svazku 

obcí písemné návrhy a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku a k závěrečnému účtu 

svazku obcí.    

 

10.1.4   Veřejnoprávní smlouva o sloučení obcí a veřejnoprávní smlouva o připojení 

obce     

 Ani veřejnoprávní smlouvy o sloučení obcí a veřejnoprávní smlouvy o připojení 

obce nejsou zákonem o obcích přímo označeny jako veřejnoprávní smlouvy, ale jako 

dohody. Avšak vzhledem k tomu, že správní řád stanovuje pro určení, jestli je určitá 

smlouva smlouvou veřejnoprávní, za rozhodné hledisko materiální, a také k tomu, že se 

k uzavření těchto smluv dochází mezi dvěma subjekty veřejného práva a jejich 

předmětem nejsou soukromoprávní otázky, nelze pochybovat, že i tyto dohody 

veřejnoprávními smlouvami jsou. Smyslem nebo účelem těchto dohod je změna území 

obcí.           

 Podle § 19 zákona o obcích může dojít ke spojení obcí buď sloučením dvou nebo 

více sousedících obcí, nebo připojením jedné obce k obci jiné, která s ní také sousedí. 

Obce by se zároveň měly nacházet na území jednoho kraje, v opačném případě by se 

spojení obce neobešlo bez změny hranic krajů. Hranice kraje možno změnit jenom 

zákonem. Sloučením obcí zaniknou všechny slučované obce a vznikne jedna obec nová, 

která ponese název, na kterém se obce můžou ve smlouvě domluvit. V případě, že se 
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nedohodnou, přísluší rozhodnout o názvu nově vzniklé obce Ministru vnitra. Ministerstvo 

vnitra taktéž dává souhlas k jinému názvu sloučené obce. Naproti tomu při připojení obcí 

zaniká jenom obec, která se k jiné obci připojuje. Zákon o obcích stanovuje, že obec 

vzniklá sloučením nebo obec, která připojením nezanikla, je právním nástupcem 

sloučených nebo připojených obcí. Stává se tedy příjemcem výnosu daní, přechází na ni 

majetek zaniklých obcí a též ostatní práva a závazky. Nově vzniklé obci a obci nezaniklé 

vzniká i informační povinnost vůči Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, Českému 

úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu úřadu a příslušnému 

finančnímu úřadu.        

 Nutným předpokladem k uzavření těchto dohod je schválení dohod zastupitelstvy 

dotčených obcí. Zákon o obcích stanovuje obcím povinnost toto rozhodnutí zveřejnit, 

neurčuje však, jakým způsobem tak mají učinit. Od okamžiku uveřejnění rozhodnutí 

počíná běžet 30 denní lhůta, ve které lze podat návrh na konání místního referenda v této 

věci. Otázky místního referenda se řídí samostatným zákonem o místním referendu75.  

Podle tohoto zákona může referendum svým návrhem vyvolat minimálně tříčlenný výbor 

složený z osob volitelných do zastupitelstva obce, který pro návrh získá tímto zákonem 

stanovený minimální počet podpisů občanů také volitelných do zastupitelství obce. Počet 

potřebných podpisů je stanoven procentuálně a odvíjí se od množství obyvatel dotčené 

obce. V případě, že návrh podán nebude, lze veřejnoprávní smlouvu uzavřít. V případě, 

že návrh na konání místního referenda podán bude, bude možnost uzavření veřejnoprávní 

smlouvy záviset od jeho výsledku. Jako kladný výsledek pak zákon o místním referendu 

stanovuje souhlas nadpoloviční většiny oprávněných osob zapsaných v seznamu 

oprávněných osob. V případě negativního výsledku místního referenda veřejnoprávní 

smlouvu uzavřít nelze. Referendum se musí konat ve všech dotčených obcích, ve kterých 

byl podán návrh na jeho konání.                   

 U veřejnoprávních smluv, kterými dochází ke spojení obcí, nestanovuje správní 

řád povinnost získat souhlas nadřízeného správního orgánu k jejich uzavření. Obce musí 

dle zákona o obcích krajskému úřadu rozhodnutí zastupitelstev a případné rozhodnutí jen 

oznámit, mají vůči němu tedy pouze informační povinnost.   

 Zákon o obcích stanovuje tak, jak je tomu u ostatních již zmíněných typů 

                                                           
75 Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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veřejnoprávních smluv, i u dohody o sloučení obcí a o připojení obce, obsahové 

náležitosti, které musí dohoda splňovat. Dohoda tedy musí obsahovat přesné datum, ke 

kterému se obce slučují nebo ke kterému se obec připojuje k jiné obci, určení právních 

předpisů, které zůstanou v platnosti, výčet katastrálních území po změně území, určení 

majetku včetně finančních prostředků, práv a závazků, právnických osob a organizačních 

složek a v případě slučovaní obcí ještě navíc název vzniklé obce a sídlo jejích orgánů.  

  

 

10.2   Veřejnoprávní smlouvy podle zákona o obecní policii  
 

10.2.1   Veřejnoprávní smlouva týkající se plnění úkolů obecní policie  

  

Na základě zákonného zmocnění v § 3a zákona o obecní policii, mohou obce, 

které nezřídily obecní policii, s jinou obcí ve stejném vyšším uzemním samosprávném 

celku, tedy kraji, která obecní policii zřídila, uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na jejímž 

základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly jí svěřené zákonem i na území 

jiné obce, která obecní policii nezřídila. Jako nezbytnou podmínku pro uzavření takovéto 

veřejnoprávní smlouvy stanovuje zákon souhlas krajského úřadu. Předmětem 

veřejnoprávní smlouvy jsou pak všechny úkoly obecní policie, které jí svěřuje zákon. 

Tyto úkoly však zákon o obecní policii nekonkretizuje, lze tedy obecně říci, že předmětem 

této veřejnoprávní smlouvy bude dle §1 odst. 2 zákona o obecní policii zabezpečování 

záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů stanovených zákonem o obecní 

policii a jinými zákony.        

 Zákon vyžaduje i splnění určitých obsahových náležitostí. Ve smlouvě tak musí 

být uvedeno přesné označení obcí, které jsou smluvními stranami, určení rozsahu úkolů, 

které bude obecní policie vykonávat na území obce, která obecní policii nezřídila, a 

způsob úhrady nákladů spojených s výkonem těchto úkolů. Obci, která obecní policii 

nezřídila, vzniká ze zákona o obecní policii povinnost vydat strážníkovi druhé obce 

písemné zmocnění. Tímto zmocněním strážník prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci 

na území obce, která obecní policii nezřídila.        
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10.2.2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí strážníků pro období krizového stavu   

           

 Novela zákona o obecní policii účinná od 1. ledna 2009 umožnila uzavírání 

nového typu veřejnoprávní smlouvy koordinační k plnění úkolů obecní policie při 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle 

zákona o obecní policii.        

 Oprávnění uzavřít tento typ smlouvy svěřuje zákon o obecní policii v ustanovení 

§ 3b odst. 1 pouze starostovi obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, tedy stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Smlouvu uzavírá tento starosta se 

starostou jiné obce, která obci, ve které byl vyhlášen krizový stav, na základě této 

veřejnoprávní smlouvy poskytne strážníky. Smluvními stranami jsou ale pořád obce, 

dikce zákona o obecní policii je v tomto případě zavádějící. Na rozdíl od veřejnoprávní 

smlouvy týkající se plnění úkolů obecní policie, nevyžaduje v tomto případě zákon, aby 

obec, které jsou strážníci poskytnuti, neměla zřízenou vlastní obecní policii, a nestanovuje 

ani podmínku, aby obce patřily pod stejný vyšší územní samosprávný celek.   

 Zákon o obecní policii i v případě tohoto typu veřejnoprávní smlouvy koordinační 

stanovuje obsahové náležitosti, které musí smlouva splňovat. Zákon tak vyžaduje, aby 

smlouva obsahovala především názvy obcí, které jsou smluvními stranami této 

veřejnoprávní smlouvy, právní titul pro její uzavření, přesný počet poskytnutých 

strážníků, časový úsek, na který jsou strážníci poskytnuti, a vymezení konkrétných úkolů 

plněných poskytnutými strážníky.       

 V případě uzavření takovéto veřejnoprávní smlouvy vzniká starostovi obce, na 

jejímž území je vyhlášen krizový stav, ještě před použitím poskytnutých strážníků 

informační povinnost vůči hejtmanovi kraje. Starosta této obce je v případě, že se smluvní 

strany nedohodnou jinak, také povinen řídit činnost poskytnutých strážníků. Kromě 

těchto povinností dále starosta této obce vydává strážníkům písemné potvrzení, kterým 

prokazují oprávnění k plnění úkolů. Platnost takovéhoto potvrzení končí dnem skončení 

krizového stavu.          

 Ustanovení zákona o obecní policii nezapomínají ani na případy, kdy dojde 

v souvislosti s výkonem práce poskytnutých strážníků ke vzniku škod. Za tyto škody pak 

odpovídá obec, které byli strážníci poskytnuti.        
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10.3   Veřejnoprávní smlouvy koordinační podle stavebního zákona 
 

10.3.1   Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti stavebního úřadu  

             

 Podle ustanovení § 190 stavebního zákona může obec, jejíž obecní úřad je 

obecním stavebním úřadem, uzavřít s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu, na základě které 

pro ni bude vykonávat působnost stavebního úřadu. Jde o speciální ustanovení k § 63 

obecního zřízení, který vylučuje uzavírat veřejnoprávní smlouvy na přenesenou 

působnost, kterou vykonávají jen některé obce. § 190stavebního zákona má tedy 

přednost. K uzavření takovéhoto typu veřejnoprávní smlouvy je nutný souhlas krajského 

úřadu. Veřejnoprávní smlouvou tohoto typu dochází k změně  obvodu pro výkon 

přenesené působnosti. Obec, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí, jejíž obecní úřad není obecným stavebním 

úřadem, o tom, že pro ni bude vykonávat působnost stavebního úřadu. 

 V případě, že obec, jejíž obecní úřad není stavebním úřadem, tento typ 

veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí neuzavře, bude pro tuto obec působnost obecního 

stavebního úřadu vykonávat pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu obec leží. 

Z toho lze vyvodit závěr, že i veřejnoprávní smlouvu o výkonu působnosti stavebního 

úřadu bude moci obec, které obecní úřad není obecním stavebním úřadem, uzavřít jen 

s obcí, která leží v témže správním obvodu pověřeného obecního úřadu.76   K uzavření 

smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu, protože jde o smlouvu podle § 160 odst. 5 

správního řádu a předmětem je výkon státní správy.  

 

10.3.2   Veřejnoprávní smlouva o výkonu části působnosti úřadu územního 

plánování   

         

Stavební zákon ve svém ustanovení § 6 odst. 2 umožňuje, aby i obecní úřad obce, 

která není obcí s rozšířenou působností, mohl vykonávat určité tímto zákonem stanovené 

pravomoci obecního úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti  územního plánování 

                                                           
76 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo : Obecná část. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 258 
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v přenesené působnosti. Nutnou podmínkou k tomu, aby tento obecní úřad obce, která 

není obcí s rozšířenou působností, směl tyto pravomoci vykonávat, je splnění 

kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti taktéž vymezených 

stavebním zákonem. Obecní úřad pak pořizuje územní plán a regulační plán pro území 

obce, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost jiné obce, podává návrh na vložení 

dat do evidence územně plánovací činnosti, pořizuje územní studii a vykonává i další 

činnosti podle stavebního zákona.        

  Na základě veřejnoprávní smlouvy o výkonu části působnosti úřadu územního 

plánování může takovýto obecní úřad obce, která není obcí s rozšířenou působností, 

vykonávat tuto činnost ve stejném rozsahu i pro jinou obec. Stavební zákon v případě 

tohoto typu veřejnoprávní smlouvy na rozdíl od toho předchozího výslovně vyžaduje, aby 

se tyto dvě obce nacházely ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

 I pro uzavření smlouvy o výkonu části působnosti úřadu územního plánování je 

nezbytný souhlas krajského úřadu.  

          

10.4   Veřejnoprávní smlouvy koordinační podle správního řádu    
 

10.4.1   Veřejnoprávní smlouva o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup        

             

Správní řád ukládá v § 26 všem správním orgánům povinnost zřídit nepřetržitě 

přístupnou úřední desku, přičemž stanovuje, že správní orgány musí zabezpečit také to, 

aby byl obsah zřízené veřejné desky zveřejněn i způsobem, který umožňuje dálkový 

přístup k ní, tedy aby byla dostupná i prostřednictvím internetu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že každý správní orgán nemusí být schopen splnění povinnosti technicky zabezpečit, 

umožňuje správní řád osobě, které je takovýto správní orgán součástí, uzavření 

veřejnoprávní smlouvy koordinační s obcí s rozšířenou působností, v jejichž obvodu má 

sídlo.  Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude povinnost zveřejnění obsahu úřední 

desky způsobem umožňujícím dálkový přístup za správní orgán vykonávat obec 

s rozšířenou působností, která je druhou stranou smlouvy.    

 V případě zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový 
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přístup není jasné, jestli se jedná o výkon samostatné nebo o výkon přenesené působnosti 

správního orgánu. Nicméně se domnívám, že v případě zveřejňování obsahu úřední desky 

nelze mluvit o specifickém druhu působnosti obce, protože je to neoddělitelná součást té 

působnosti, v rámci níž se vede správní řízení nebo vydává opatření obecné povahy, při 

kterém se na úřední desce publikují příslušné dokumenty.   Z toho pak plyne i odpověď 

na otázku, jestli je v případě tohoto typu veřejnoprávní smlouvy potřeba souhlasu 

nadřízeného správního orgánu, nebo jestli se uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup obejde i bez 

jeho souhlasu. Přikláním se k názoru, že  nejde o smlouvu podle § 160 odst. 5 správního 

řádu, jejímž předmětem by byl výkon státní správy, protože zveřejňování obsahu úřední 

desky není specifickým druhem působnosti a spadá do samostatné i přenesené působnosti 

v závislosti na tom, co se zveřejňuje, a tedy není třeba souhlasu nadřízeného správního 

orgánu. Ministerstvo vnitra ve svém vyjádření vyslovilo opačný názor.77 I přesto, že má 

povinnost zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup spíše 

povahu procesního instrumentu než výkonu přenesené nebo samostatné působnosti, 

dochází prostřednictvím něho k zajištění výkonu přenesené nebo samostatné působnosti. 

Dle mého názoru je potřeba rozlišovat mezi výkonem přenesené působnosti a pouhým 

procesním prostředkem, který výkon takovéto působnosti umožňuje. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se ale v případě veřejnoprávních smluv tohoto typu jedná o přesun 

povinností nepříliš zásadního významu a rozsahu, nepovažuji tuto otázku s ohledem na 

úpravu institutu veřejnoprávních smluv v českém právním řádu za klíčovou.   

 Správní řád poskytuje i právní úpravu pro případ, že správní orgán není schopen 

zabezpečit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup a 

zároveň ani nedojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí s rozšířenou působností. 

V této situaci zabezpečuje výkon plnění povinnosti pověřený obecní úřad, jestli se 

původně jednalo o povinnost obecního úřadu, anebo jde-li o povinnost jiného správního 

orgánu nadřízený správní orgán sám nebo jím pověřený věcně příslušný správní orgán 

v jeho správním obvodu.      

                                                           
77   Stanovisko Ministerstva vnitra k problematice veřejnoprávních smluv o provozování elektronických 
podatelen a elektronických úředních desek č. j.: LG-1888/2005. Změněno 31.3.2013. Dostupný z WWW:  
<http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/stanoviskoolmv.doc >. 
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10.4.2   Veřejnoprávní smlouva o provozování elektronické podatelny    

           

    Podle ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu lze učinit podání, tedy úkon účastníka 

řízení směřující vůči správnímu orgánu nejenom písemně nebo ústně do protokolu, ale i 

v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Z tohoto 

ustanovení vyplývá správním orgánům povinnost zabezpečit přijetí takovouto formou 

učiněného podání. Podobně, jako tomu bylo u předchozí zmíněné povinnosti, má i 

v tomto případě osoba, jejíž je správní orgán součástí, možnost uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu, na základě které bude tuto povinnost vykonávat jiný správní orgán.   

 Osoba, jejíž součástí je správní orgán, který není schopen zabezpečit přijímání 

podání v elektronické podobě, může uzavřít veřejnoprávní smlouvu o provozování 

elektronické podatelny s obcí s rozšířenou působností, v jejímž obvodu má tento správní 

orgán své sídlo. Samotné uzavíraní takovéhoto typu dohody i její náležitosti jsou stejné, 

jako tomu bylo u veřejnoprávní smlouvy o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.        

 Není-li správní orgán příjímání podání v elektronické podobě schopen zabezpečit 

a nedojde-li ani k uzavření tohoto typu veřejnoprávní smlouvy, bude výkon této 

povinnosti, jde-li o povinnost, kterou má obecní úřad, přikázán pověřenému obecnímu 

úřadu,  nebo, jde-li se o správní orgán odlišný od obecního úřadu, bude tuto povinnost na 

základě rozhodnutí krajského úřadu vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

do jehož správního obvodu tento správní orgán patří.   
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11.   Veřejnoprávní smlouvy subordinační  
            

 Subordinační veřejnoprávní smlouvy jsou smlouvy, které může správní orgán 

jménem subjektu veřejné správy, za nějž jedná, uzavřít s osobou, která by byla 

účastníkem podle § 27 odst. 1 správního řádu, kdyby probíhalo řízení podle části druhé 

správního řádu nebo osobou, která již účastníkem řízení je. Jedná se tedy o smlouvy, 

jejichž jednou smluvní stranou je správní orgán jako vykonavatel veřejné správy a druhou 

smluvní stranou osoba, vůči které výkon veřejné správy směřuje. Veřejnoprávní smlouvy 

subordinační mohou být uzavírané namísto vydání správního rozhodnutí, lze tedy říci, že 

jsou alternativou k vydání vrchnostenského aktu.    

 Správní řád podmiňuje účinnost veřejnoprávní smlouvy subordinační souhlasem 

ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu, kdyby 

probíhalo řízení podle hlavy druhé správního řádu. Pro možnost uzavření subordinační 

veřejnoprávní smlouvy vyžaduje správní řád existenci zákonného zmocnění k uzavření 

takovéto smlouvy ve zvláštním zákoně. Subordinační smlouvu lze uzavřít i v případě, že 

řízení podle hlavy druhé již bylo zahájeno. Po uzavření smlouvy pak správní orgán toto 

řízení usnesením zastaví.           

Jak již bylo v předchozích částech této práce zmíněno, veřejnoprávní smlouva 

subordinační není exekučním titulem. V situaci, kdy dojde k nedodržení této smlouvy ze 

strany osoby, která by byla účastníkem podle § 27 odst. 1, má správní orgán možnost 

nahradit tuto smlouvu autoritativním správním aktem. Pokud dojde k nedodržení 

smlouvy, mělo by proběhnout sporné řízení podle § 169 správního řádu, jehož výsledkem 

bude rozhodnutí, které je exekučním titulem.    

 Podobně, jak jsem postupovala v předchozí kapitole věnované smlouvám 

koordinačním, představím i v této kapitole některé typy veřejnoprávních smluv 

subordinačních podle toho, v jakém zákoně je možné najít jejich úpravu. Svoji pozornost 

v případě smluv subordinačních zaměřím na zákon o zaměstnanosti78 a věnovat se opět 

budu i právní úpravě ve stavebním zákoně.    

            

                                                           
78 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 



53 

 

11.1   Veřejnoprávní smlouvy subordinační podle zákona o 
zaměstnanosti 
 

   Obdobně jako je tomu například u koordinačních veřejnoprávních smluv 

uzavíraných podle zákona o obcích, neoznačuje ani zákon o zaměstnanosti veřejnoprávní 

smlouvy uzavírané dle tohoto zákona výslovně jako veřejnoprávní smlouvy, ale používá 

k jejich označení třetího pojmu, a to konkrétně pojmu dohody. S přihlédnutím k současné 

judikatuře79 a vzhledem k tomu, že správní řád stanovil jako rozhodující kriterium pro 

určení veřejnoprávní smlouvy materiální hledisko a s ohledem na povahu a charakter 

smluv uzavíraných podle zákona o zaměstnanosti, nelze ani v tomto případě pochybovat 

o tom, že se o veřejnoprávní smlouvy jedná.     

 Považuji však za nutné na úvod podotknout, že na rozdíl od ostatních 

veřejnoprávních smluv subordinačních nepředstavují smlouvy uzavírané podle zákona o 

zaměstnanosti alternativu k vydání správního aktu. U veřejnoprávních smluv 

subordinačních podle tohoto zákona spíše dochází k  přenosu částí působnosti správního 

orgánu na soukromoprávní fyzickou nebo právnickou osobu. Uzavřením těchto smluv 

tedy správní orgán přenáší svoje pravomoci na subjekty soukromého práva.  

 

11.1.1   Veřejnoprávní smlouva o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního 

místa  

            

Ustanovení § 75 odst. 1 zákona o zaměstnanosti umožňuje Úřadu práce jako 

správnímu orgánu uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které bude zřízeno 

chráněné pracovní místo nebo bude pracovní místo již zřízeno a v této smlouvě vymezeno 

obsazeno osobou se zdravotním postižením. Smyslem vytváření chráněných pracovních 

míst je ulehčení zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Motivací pro osobu, která 

toto pracovní zřizuje, je příspěvek Úřadu práce na zřízení takovéhoto pracovního místa.  

 Jak veřejnoprávní smlouvu o zřízení chráněného pracovního místa, tak i 

                                                           
79 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. února 2000, č. j. 16 Ca 343/98-1 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. května 2008, č. j. Konf 31/2007-82. 
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veřejnoprávní smlouvu o vymezení chráněného pracovního místa může Úřad práce 

uzavřít nejen se zaměstnavatelem, ale i se samotnou osobou se zdravotním postižením, a 

to v případě, že se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Dohoda se podle 

zákona o zaměstnanosti uzavírá na základě žádosti o zřízení chráněného pracovního místa 

nebo žádosti o vymezení chráněného pracovního místa, která musí splňovat obsahové 

náležitosti stanovené tímto zákonem, a je uzavírána na dobu určitou, konkrétně na dobu 

tří let. Příspěvek pak Úřad práce poskytuje jenom v případě uzavření dohody o zřízení 

pracovního místa za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Zákon přesně 

vymezuje, kdy příspěvek poskytnut nebude. Právě tak zákon taxativně jmenuje případy, 

kdy veřejnoprávní smlouvu se zaměstnancem nelze uzavřít.   

 Zákon o zaměstnanosti vymezuje i obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy o 

zřízení chráněného pracovního místa. Dohoda tak musí obsahovat identifikační údaje 

účastníků dohody, charakteristiku chráněného pracovního místa, závazek 

zaměstnavatele, že chráněné pracovní místo bude obsazováno pouze osobami se 

zdravotním postižením, určení dne, od kterého bude chráněné pracovní místo obsazeno, 

dobu, po kterou bude pracovní místo osobou se zdravotním postižením obsazeno, výši 

příspěvku, jeho specifikaci a způsob jeho úhrady, podmínky, za kterých bude příspěvek 

poskytován, určení způsobu, jakým bude prokazováno plnění sjednaných podmínek, 

podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku, závazek zaměstnavatele vrátit 

příspěvek, pokud mu byl jeho zaviněním poskytnut neprávem, a ujednání o vypovězení 

dohody. Obsahové náležitosti veřejnoprávní dohody o vymezení chráněného pracovního 

místa zákon vymezuje méně přísně, pouze říká, které z obsahových náležitostí nutno 

dodržet i v případě této dohody.                

 

11.1.2   Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení pracovní rehabilitace   

             

Pod pojmem pracovní rehabilitace rozumí zákon o zaměstnanosti  souvislou 

činnost zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnáni osoby se zdravotním 

postižením poskytovanou na žádost této osoby. Podle zákona o zaměstnanosti zahrnuje 

pracovní rehabilitace především poradenskou činnost zaměřenou na volbu zaměstnání, 

povolání nebo jiné výdělečné činnosti a teoretickou a praktickou přípravu pro tuto 

činnost.            
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 Pracovní rehabilitaci zabezpečuje a náklady s ní spojené hradí příslušná krajská 

pobočka Úřadu práce. Na základě ustanovení § 69 odst. 1 zákona o zaměstnanosti ale 

může zabezpečením pracovní rehabilitace pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu 

prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Zákon o zaměstnanosti nestanovuje, o jakou 

fyzickou nebo právnickou osobu by se mělo jednat. Je tak dán prostor pro fyzické nebo 

právnické osoby, které se specializují na pomoc osobám se zdravotním postižením, 

především v rámci podporovaného zaměstnávání.80     

 Co se týče obsahových náležitostí této dohody, zákon vyžaduje, aby dohoda o 

pracovní rehabilitaci obsahovala identifikační údaje účastníků dohody, identifikační 

údaje osoby, pro kterou je pracovní rehabilitace určena, obsah a délku pracovní 

rehabilitace, místo a způsob jejího provedení, způsob, výši a podmínky úhrady nákladů 

na zabezpečení pracovní rehabilitace, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, 

způsob ověření získaných znalostí a dovedností, podmínky a termín zúčtování poskytnuté 

úhrady nákladů, závazek fyzické nebo právnické osoby vrátit poskytnutou úhradu 

v případě nedodržení sjednaných podmínek nebo jejího poskytnutí neprávem a ujednání 

o vypovězení dohody. Délku pracovní rehabilitace zákon o zaměstnanosti nijak 

neomezuje. V individuálním plánu je stanoven časový harmonogram pracovní 

rehabilitace.81 Co se týče nákladů, rozlišují se náklady právnické či fyzické osoby 

pověřené zabezpečením pracovní rehabilitace jako jsou režijní náklady nebo přímé 

náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci a náklady na straně účastníka pracovní 

rehabilitace jako například prokázané jízdní výdaje.82     

 Zákonodárce možností uzavřít tento typ veřejnoprávní smlouvy nejenže ulehčuje 

nepříznivou životní situaci osobě se zdravotním postižením, pro kterou zaměstnání 

neznamená jenom zisk finančních prostředků ale i možnost seberealizace, ale i odlehčuje 

                                                           
80 STEINICHOVÁ, Ladislava a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 
95. 

81 STEINICHOVÁ, Ladislava a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 
95. 

82 LEIBLOVÁ, Zdeňka. Zákon o zaměstnanosti s komentářem: včetně prováděcích předpisů k 1.4.2009. 
5. vydání Olomouc: ANAG, 2009. 
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vytíženost Úřadu práce tím, že jeho agendu přebírají specializované nestátní subjekty, pro 

které se tím samozřejmě otevírá další možnost podnikání. 

 

11.1.3   Veřejnoprávní smlouva o vytváření veřejně prospěšných pracovních míst 

            

Dohoda o vytváření veřejně prospěšných míst je veřejnoprávní smlouvou 

uzavíranou na základě ustanovení § 112 zákona o zaměstnanosti mezi Úřadem práce a 

zaměstnavatelem. Uzavřením tohoto typu veřejnoprávní smlouvy se zaměstnavatel 

zavazuje vytvářet pracovní příležitosti a místa ve formě veřejně prospěšných prací.  

 Pojem veřejně prospěšná práce zákon o zaměstnanosti definuje jako časově 

omezené pracovní činnosti spočívající především v údržbě veřejných prostranství, úklidu 

a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činností ve prospěch obcí 

nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.  Pracovní místa 

vytvářená na základě tohoto typu veřejnoprávní smlouvy jsou určena k pracovnímu 

umístnění uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatel je vytváří nejdéle na dobu 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců, není vyloučeno, aby byla vytvářena i opakovaně.  

 Úřad práce může zaměstnavateli, se kterým uzavřel dohodu, poskytnout příspěvek 

na vytváření pracovních příležitostí podle této dohody, povinnost příspěvek poskytnout 

mu však ze zákona nevzniká. Maximální výše příspěvku je omezena výší skutečně 

vynaložených prostředků na odměnu za práci včetně pojistného na sociální zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 

 Zákonodárce touto úpravou navazuje na původní zákon o zaměstnanosti č. 9/1991 

Sb. a vyhlášku Ministerstva práce a sociálních č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně 

prospěšných prací. Tento zákon v § 5 odst. 2 a 3 podněcoval úřady práce k uzavírání 

dohod se zaměstnavateli k zřizování takzvaných účelných pracovních míst pro osoby, 

kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění a taky k uzavírání dohod 

k zajištění krátkodobého pracovního umístění uchazečů o zaměstnání.    
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11.2   Veřejnoprávní smlouvy subordinační podle stavebního zákona   

           

Stavební zákon již ve svém ustanovení § 4 odst. 1 výslovně předpokládá uzavírání 

veřejnoprávních smluv subordinačních v případech, kdy tak sám stanoví. Tyto 

veřejnoprávní smlouvy subordinační mají být uzavírány mezi orgány územního 

plánování nebo stavebními úřady a žadatelem namísto vydání správního rozhodnutí. 

Z toho tedy plyne, že jsou tyto veřejnoprávní smlouvy na rozdíl od smluv subordinačních 

podle zákona o zaměstnanosti skutečnou alternativou k vydání správního aktu.     

 

11.2.1   Veřejnoprávní smlouvy nahrazující některé územní rozhodnutí  

            

Veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí má možnost uzavřít 

obecný stavební úřad jako vykonavatel veřejné správy s osobou, která o vydání územního 

rozhodnutí žádá.         

 Veřejnoprávní smlouvou nelze nahradit jakékoli územní rozhodnutí, nutné je 

zákonné zmocnění, které to umožní. Nahradit tedy podle § 78a lze územní rozhodnutí o 

umístění stavby, územní rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o změně vlivu 

stavby na využití území. K těmto rozhodnutím lze pravděpodobně i přes nedostatek 

v právní úpravě přidat i územní rozhodnutí o změně stavby. 83    

 Podmínkou k uzavření veřejnoprávní smlouvy tohoto typu je závazné stanovisko 

dotčených orgánů veřejné správy. Účinnost takovéto smlouvy je pak podmíněna 

souhlasem osob, které by byly účastníky územního řízení. Tito účastníci díky tomu 

získávají silnější postavení, než by měli v územním řízení.84 Musejí být ve smlouvě 

uvedeni, stejně tak jako smluvní strany.  Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy se 

shodují s obsahovými náležitostmi toho kterého územního rozhodnutí, navíc se požaduje 

grafická dokumentace. Další náležitosti pak stanovuje správní řád, který se použije 

s výjimkou § 167 odst. 3, týkajícího se rozhodnutí správního orgánu o žádosti strany, 

která nesouhlasí se zrušením veřejnoprávní smlouvy.      

                                                           
83 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo : Obecná část. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 264. 

84 HEGENBART, Miroslav; SAKAŘ, Bedřich a kol. Stavební zákon. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2008, 
s. 189. 
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 Stavební úřad je povinen vyvěsit informaci o návrhu veřejnoprávní smlouvy na 

úřední desce na dobu 8 dnů, přičemž současně běží 30denní lhůta, během níž stavební 

úřad návrh posuzuje.  Stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 

po vyznačení účinnosti na úřední desce po dobu 15 dnů.      

 Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let od její účinnosti, není-li 

dohodnuta doba delší, nejvíc ale 5 let. Obdobně pozbývá smlouva účinnosti sdělením 

žadatele, že od záměru upustil. Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit, přičemž 

musí být návrh na prodloužení účinnosti předložen  před zánikem účinků veřejnoprávní 

smlouvy. Pokud osoby, které byly dotčeny, s prodloužením nesouhlasí, rozhoduje se 

podle předpisů o standardním územním  řízení.        

 Veřejnoprávní smlouvu nahrazující některé územní rozhodnutí lze přezkoumat 

z moci úřední v přezkumném řízení podle § 94 a násl.  správního řádu. Stavební zákon 

stanovuje, že přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti 

veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení nelze vydat po uplynutí 

15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.    

 Veřejnoprávní smlouva nahrazující některá územní rozhodnutí může být, tak 

jak to obecně platí pro subordinační smlouvy, uzavřena i v případě již probíhajícího 

územního řízení.           

 V situaci, kdy dojde k jednání v rozporu s veřejnoprávní smlouvou, tedy 

k realizaci územního záměru s ní v rozporu, nebo k realizaci úplně bez smlouvy, může 

dojít k naplnění skutkové podstaty správního deliktu.     

 Zajímavou otázkou týkající se veřejnoprávních smluv uzavíraných podle § 78 

stavebního zákona se zabýval Poradní sbor ministra vnitra, a to zda u těchto smluv 

dochází k přechodu práv na právního nástupce smluvní strany. Poradní sbor ministra 

vnitra dospěl k závěru, že práva na právní nástupce strany přecházejí. V opačném případě 

by podle názoru Poradního sboru ministra vnitra vznikal nedůvodný rozdíl v postavení 

účastníka při vydání územního rozhodnutí a smluvní strany v případě uzavření 

veřejnoprávní smlouvy podle § 78 stavebního zákona.85  

                                                           
85 Závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 95 ze dne 11.6.2010. Změněno 25.6.2014. 

Dostupný z WWW: ˂ http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-

radu.aspx˃ 



59 

 

11.2.2   Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo terénních úprav  

           

Veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo terénních úprav je možné na 

základě ustanovení § 116 stavebního zákona nahradit stavební povolení. Tento typ 

veřejnoprávní smlouvy subordinační může uzavřít obecný nebo speciální stavební úřad 

se stavebníkem, který by jinak o vydání stavebního povolení žádal nebo už o něj požádal.   

 Co se týče podmínek nutných k uzavření smlouvy, podmínek pro nabytí její 

účinnosti a obsahových náležitostí takového smlouvy, lze konstatovat, že jsou stejné jako 

u veřejnoprávních smluv nahrazujících některá územní rozhodnutí. Rozdílem je, že 

vyhláška, kterou jsou upraveny náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy o provedení 

stavby nebo terénních úprav je vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního úřadu.     
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12.   Veřejnoprávní smlouvy podle § 162 správního řádu 
 

    Veřejnoprávní smlouvy podle § 162 správního řádu jsou nejspornějším druhem 

veřejnoprávních smluv. V právní teorii jsou označovány i jako smlouvy smíšené nebo 

smlouvy mezi účastníky. Jak jsem se již v předchozích kapitolách zmínila, na jejich 

povahu panují různé názory.  V každém případě ale lze říci, že jde o smlouvy o převodu 

nebo způsobu výkonu veřejných subjektivních práv nebo veřejných subjektivních 

povinností.          

 Správní řád umožňuje uzavřít tento druh smlouvy účastníkům řízení podle § 27 

odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé správního řádu, případně i těm, kdo 

takovými účastníky řízení jsou, pokud to nevylučuje povaha věci, nebo pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak. Možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu týkající se převodu 

veřejných subjektivních práv a povinností nebo způsobu výkonu veřejných subjektivních 

práv a povinností je z důvodu povahy věci vyloučená například v případech, kdy je 

subjektivní veřejné právo nebo povinnost neoddělitelně spojena s určitou věcí nebo 

osobou. Stejně tak uzavření smlouvy není možné v případě, že se ve zvláštním zákoně 

vyskytuje jiná úprava stejné situace. Správní řád pro uzavření tohoto druhu smlouvy také 

vyžaduje písemný souhlas třetích osob, jejichž práv a povinností se smlouva dotýká. 

 Stranami takovéto smlouvy jsou na obou stranách osoby, vůči kterým je 

vrchnostenská veřejná správa vykonávaná. Správní řád vyžaduje k uzavření této smlouvy 

souhlas státního  orgánu, ke kterému dochází přistoupením správního orgánu 

k veřejnoprávní smlouvě, čímž se správní orgán stáva její stranou.  

 K otázce potřeby existence zákonného zmocnění jsem se již vyjádřila obšírněji. 

Domnívám se, že  uzavírání smluv mezi účastníky se bez něj obejde.      

Na následujících stranách své práce se pokusím představit alespoň několik typů 

veřejnoprávních smluvpodle § 162 správního řádu.    
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12.1   Veřejnoprávní smlouvy podle zákona o požární ochraně   

 

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ukládá právnickým a podnikajícím 

fyzickým osobám povinnosti, které tyto osoby musí v oblasti požární ochrany plnit. Tyto 

povinnosti, které mají bezesporu veřejnoprávní povahu, se týkají prostorů, ve kterých tyto 

právnické nebo podnikající fyzické osoby provozují svou (nejčastěji podnikatelskou), 

činnost.         

 Ustanovení § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně říká, že v případě, že v určitých 

prostorách provozuje činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, 

plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník 

těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi dohodnuto jinak. Součástí smlouvy musí být 

i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany. Právě tato 

smlouva by mohla mít povahu smlouvy veřejnoprávní smlouvy mezi soukromými 

osobami. Na správnost jejího zařazení mezi smlouvy veřejnoprávní ale panují odlišné 

názory.           

 Podle jednoho právního názoru jde o smlouvu veřejnoprávní vzhledem k tomu, že 

v tomto případě jde o dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší 

práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.      

 Podle jiného právního názoru se v tomto případě naopak jedná o smlouvu 

soukromoprávní s veřejnoprávními prvky. Argumentem je skutečnost, že tuto 

veřejnoprávní smlouvu nelze  podřadit pod žádný ze tří typů veřejnoprávních smluv 

upravených v § 160 až 162 správního řádu, ačkoli by měla nejblíže ke smlouvě upravené 

v § 162. Znění § 2 odst. 2 zákona  o požární ochraně však již nevyžaduje souhlas 

správního orgánu s uzavřením této smlouvy, o typ smlouvy podle § 162 se tedy stricto 

sensu nejedná. S tímto stanoviskem vyjádřilo souhlas i Ministerstvo vnitra, které tuto 

smlouvu za veřejnoprávní smlouvu dle § 159 odst. 1 správního řádu nepovažuje.86 S tímto 

názorem ale nesouhlasím, protože podmínka souhlasu správního orgánu plyne již 

z obecné úpravy, speciální úprava jí tedy již nemusí opakovat.    

 Přikláním se k názoru, že se o smlouvu veřejnoprávní jedná, a to s ohledem na 

                                                           
86 Závěr č. 101 ze zasedání poradního sboru Ministerstva vnitra ke správnímu řádu ze dne 25.2.2011. 
Změněno 31.3.2013. Dostupné z WWW: ˂www.mvcr.cz/soubor/101-2011-povaha-smlouvy-podle-2-
odst-2-zakona-c-133-1985-sb-o-pozarni-ochrane-pdf.aspx˃. 
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obsah a účinky této smlouvy. Převodce se podle mého názoru uzavřením smlouvy 

vyvazuje ze všech práv a povinností a do jeho pozice i z hlediska odpovědnosti za správní 

delikty vstupuje jiná osoba (např. osoba provozující činnost v daných prostorách nebo i 

jiná osoba podnikající na úseku požární ochrany)  jako její právní nástupce. Opírám se o 

rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 06.05.2009, č. j. 4 As 68/2008 – 138, 

kterému se v práci dále věnuji v souvislosti s veřejnoprávními smlouvami podle horního 

zákona.87          

 Ministerstvo vnitra naopak smluvní převod veřejnoprávní odpovědnosti na 

vybraný subjekt v tomto případě odmítá. Argumentuje tím, že ustanovení § 2 odst. 2 

zákona 133/1985 Sb. dostatečně nerozlišuje mezi převodem výkonu povinností, 

vyplývajících z norem veřejného práva, a převodem odpovědnosti za porušení těchto 

povinností. Z doslovného znění zákona podle Ministerstva vnitra není snadné vyvodit, 

zda v tomto případě dochází nejen k přenosu výkonu povinností na úseku požární 

ochrany, ale i k přenosu veřejnoprávní odpovědnosti za plnění povinností, včetně 

odpovědnosti deliktní.88 

 

12.2   Veřejnoprávní smlouvy podle horního zákona 
 

Z ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství také plyne možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy podle §162 správního 

řádu. Podle tohoto ustanovení může veřejnoprávní smlouvu uzavřít držitel práva 

k dobývacímu prostoru s jinou soukromou osobou. Předmětem smlouvy bude převod 

tohoto oprávnění. K uzavření této smlouvy je nutný souhlas příslušného báňského úřadu. 

 Smlouva o převodu dobývacího prostoru má za následek převod existujícího 

dobývacího prostoru na jinou osobu. Převodce se tímto projevem vůle smluvně vyvazuje 

ze všech práv a povinností souvisejících s existencí stanoveného dobývacího prostoru a 

                                                           
87 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 06.05.2009, č. j. 4 As 68/2008 – 138. 

88 Závěr č. 101 ze zasedání poradního sboru Ministerstva vnitra ke správnímu řádu ze dne 25.2.2011. 
Změněno 29.7.2015. Dostupné z WWW: ˂www.mvcr.cz/soubor/101-2011-povaha-smlouvy-podle-2-
odst-2-zakona-c-133-1985-sb-o-pozarni-ochrane-pdf.aspx˃. 
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do jeho pozice v plném rozsahu, tedy i z hlediska odpovědnosti za správní delikty, 

vstupuje jiná osoba jako jeho právní nástupce.89  

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 06.05.2009, č. j. 4 As 68/2008 – 138. 
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Abstrakt v českém jazyce   
 

Tématem diplomové práve jsou veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouvy 

lze definovat jako dvoustranné nebo vícestranné právní úkony, které zákládají, mění nebo 

ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Práce  nabízí komplexní náhled na 

veřejnoprávní smluvy včetně jejích historického vývoje, aktualní právní úpravy a 

představení jednotlivých typů veřejnoprávních smluv.    

 Veřejnoprávní smlouvy jsou jednou z forem činností veřejné správy. Je to institut, 

který byl právními teoretiky komentován již v době Rakouska-Uherska a též v období 

první republiky v první polovině dvacátého století. Důležitost tohoto institutu byla 

potlačena v období druhé svetové války a v období socialismu. Demokracie a především 

obecná právní úprava ve správním řádu účinném od roku 2006 je ale opět zařadila mezi 

významné právní instituty. Na veřejnoprávní smlouvy lze nahlížet jako na prostředek 

zapojení soukromých osob do oblasti veřejné správy.    

 Práce je rozdělena do kapitol, lze ale říci, že se skládá z dvou větších částí. První 

část se zabývá pokusem o definici samotné veřejné správy. Pro pochopení problematiky 

veřejnoprávních smluv považuji za důležité pochopení fungování samotné veřejné 

správy. Tato část dále obsahu historický vývoj veřejnoprávních smluv, jejich definici, 

představení jednotlivých druhů veřejnoprávních smluv a současnou obecní právní úpravu. 

Pozornost je věnována i vztahu veřejnoprávních smluv a smluv soukromoprávními.  

 Druhá část mé práce představuje jednotlivé druhy veřejnoprávních smluv. 

Rozlišujeme tři druhy veřejnoprávních smluv. Jde o smlouvy koordinační, smlouvy 

subordinační a veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi soukromými osobami. Tato část 

se zabýva a pokouší se analyzovat jednotlivé nejdůležitější a nejpoužívanější 

veřejnoprávní smlouvy.      
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Abstract in English 
 

The main topics of my thesis are public law contracts. Public law contracts can be 

defined as bilateral or multilateral legal operations, which establish, change or repeal 

rights or duties in the area of public law. I tried to give a complete point of view on them, 

including their history, the actual legal regulation and I also tried to present the single 

types of public law contracts.        

 Public law contract is one of the forms of public service. It is an institute, which 

was already commented by legal theorists in the period of Austria-Hungary and also in 

the beginning of 20th century. The importance of this institute was shaded during the 

Second World War and during the period of communism. The democracy and then the 

general legal regulation in form of the normative act No. 500/2004 called the Rules of 

Administrative Procedure give the institute importance again. Public law contracts can be 

considered as instruments, which help to involve private entities in the sphere of public 

services.          

 The thesis is divided into chapters, but it is possible to say, it is divided into two 

big parts. The first one concerns the definition of the public service in general, because I 

suppose it is necessary to understand the whole system for determining the public law 

contracts issues. It also concerns the history of public law contracts, their definition, the 

types of them and the actual legal regulation.  This part also deals with the relationship 

between public law contracts and private contracts.       

 Second part of my thesis concerns the single types of public law contracts. Public 

law contracts can be divided into coordinating contracts, made by two subjects of public 

service, and subordinating contracts, made by one subject of public service and one 

private person. Special category of public law contracts are the contracts entered into two 

or more private persons.  In this part, I tried to analyze the most important and most used 

public law contracts in detail.   
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