INFORMACE KE SVOLÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 27. září 2022 byly Státní volební komisí vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů celkové
výsledky voleb do zastupitelstev obcí. Od tohoto dne, resp. dnem následujícím, počíná běžet
10denní lhůta pro podání návrhu na soudní přezkum voleb ve smyslu § 60 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Prvním dnem uvedené desetidenní lhůty je 28. září 2022 a tato lhůta skončí v pátek dne 7. října
2022 v 16:00 hodin. Další vývoj, pokud jde o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, je
odvislý od toho, zda bude ve lhůtě podán návrh na soudní přezkum či nikoliv, a pokud bude, tak
jak o něm bude soudem rozhodnuto.
1) Pokud návrh na soudní přezkum v zákonné lhůtě podán nebyl, musí dosavadní starosta
svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo (nejpozději) do 15 dnů ode dne, ve kterém
uplynula výše zmíněná 10denní lhůta pro podání návrhu na soudní přezkum, tj. nejpozději do
24. října 2022 (jelikož poslední den zmíněné 15denní lhůty pro konání ustavujícího zasedání
připadá na sobotu 22. října 2022, skončí tato lhůta až nejbližší následující pracovní den, tj.
v pondělí 24. října 2022). Zároveň však platí, že ke svolání ustavujícího zasedání nelze
přistoupit dříve, než uplyne lhůta pro podání návrhu na soudní přezkum. V této souvislosti je
třeba upozornit na to, že z § 93 odst. 1 zákona o obcích vyplývá povinnost, aby zasedání
zastupitelstva obce (vč. toho ustavujícího) bylo svoláno nejméně 7 dní přede dnem svého
konání, neboť po tuto dobu musí být na úřední desce obecního úřadu zveřejněna informace o
době, místě a o navrženém programu zasedání zastupitelstva obce – tedy: ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva obce by se mohlo konat nejdříve 8. dnem po uplynutí 10denní
lhůty pro podání návrhu na soudní přezkum. Pro úplnost je třeba uvést, že má-li se ustavující
zasedání konat do zákonem stanovených patnácti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhu na soudní přezkum, musí být svoláno (formou zveřejnění informace o době, místě
konání a o jeho programu na úřední desce OÚ) nejpozději sedmý den po konci lhůty pro podání
návrhu na soudní přezkum.
2) Pokud návrh na soudní přezkum v zákonné lhůtě podán byl, pak se ustavující zasedání
zastupitelstva obce nesvolává a vyčká se na rozhodnutí soudu o takovém návrhu (na
rozhodnutí má soud ze zákona lhůtu 20 dnů ode dne doručení návrhu na soudní přezkum).
Dále bude záležet na tom, jak soud o návrhu rozhodne →
a) soud návrhu nevyhoví – dosavadní starosta svolá ustavující zasedání tak, aby se
konalo do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu (usnesení soudu nabývá
právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu), nebo
b) soud návrhu vyhoví – pak platí, že ke zvolení nového zastupitelstva nedošlo a
ustavující zasedání se nekoná (byl by to důvod pro konání opakovaných voleb či
opakovaného hlasování dle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.)

Podrobné informace k této problematice lze nalézt také v metodickém materiálu Ministerstva vnitra,
který je dostupný na https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-k-cinnosti-usc-c-6-3sprava-obce-v-dobe-mezi-konanim-voleb-do-zastupitelstva-obce-a-zvolenim-novych-obecnichorganu.aspx.
Dále jsou na webu Ministerstva vnitra dostupné rovněž vzory úkonů v souvislosti s ustavujícím
zasedáním zastupitelstva obce, a to na https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/vzory-ukonuvztahujicich-se-k-ustavujicimu-zasedani-zastupitelstva.aspx

