
Resumé 

Hospodaření a nakládání s komunálním majetkem představuje ekonomický základ 

územní samosprávy. Právo majetek vlastnit a s tímto majetkem hospodařit a nakládat 

představuje vůbec jedno z nejdůležitějších oprávnění, které je územním samosprávným 

celkům svěřeno. Nakládání s komunálním majetkem je speciálně regulováno. Podstatou 

této regulace je povinnost dodržovat zvláštní povinnosti, které spočívají jednak 

v požadavku na hodnocení majetkových dispozic z hlediska jejich kladného přínosu pro 

územní samosprávný celek a jednak v dodržování zvláštních procedurálních postupů, 

které platným právním dispozicím s komunálním majetkem musí předcházet. Cílem 

rigorózní práce na téma „Právní úprava nakládání s komunálním majetkem“ bylo 

podrobně se zaměřit na stěžejní aspekty nakládání s komunálním majetkem a poukázat 

na problémy současné právní úpravy. 

Rigorózní práce je rozčleněna celkem do pěti základních částí. V první části je 

věnována pozornost ústavnímu a zákonnému vymezení územních samosprávných celků 

především jako subjektů vlastnického práva. Druhá část se zabývá specifickými 

povinnostmi, které územní samosprávné celky musejí při hospodaření s komunálním 

majetkem dodržovat. Jedná se např. o povinnost nakládat s majetkem účelně 

a hospodárně nebo povinnost při úplatném převodu majetku zdůvodnit odchylku od ceny 

obvyklé. Závěr druhé části patří kontrole dodržování těchto povinností. Navazující třetí 

a nejrozsáhlejší část se jako stěžejní část rigorózní práce podrobně zaměřuje na kompletní 

postup, který je za účelem vzniku platného majetkoprávního jednání nezbytné dodržet. 

Podrobně je popsána a zanalyzována zejména problematika záměru, vybírání nabídek 

nebo náležitostí rozhodnutí o dispozicích s komunálním majetkem včetně rozdělení 

pravomocí mezi jednotlivé orgány územních samosprávných celků. Čtvrtá část se 

vztahuje k vybraným zvláštním okolnostem a příkladům nakládání s komunálním 

majetkem. Pozornost je zaměřena na institut referenda nebo na povinnost zveřejňovat 

uzavřené smlouvy v registru smluv. Praktické nakládání s komunálním majetkem je 

zastoupeno tématem účasti územního samosprávného celku v dražbě nebo problematikou 

poskytování darů a dotací. S problematikou hospodaření a nakládání s komunálním 

majetkem úzce souvisí rovněž otázka odpovědnosti. Pátá část je v rámci tohoto jinak 



rozsáhlého tématu zaměřena na základní aspekty právní odpovědnost členů 

zastupitelstev.  

V závěru je provedeno celkové shrnutí tématu rigorózní práce včetně zhodnocení 

a úvah ohledně možných změn právní úpravy, která se k nakládání s komunálním 

majetkem vztahuje. 

 


