
 
        Ministr vnitra 
     Milan Chovanec 
                                                           

                                       V Praze dne 17. 12. 2014 
                                                                                            Č.j.:MV-16240-32/VS-2014 

 
 
R o z h o d n u t í 

 
 
Ministr vnitra jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 152 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„správní řád“), rozhodl o rozkladu, který podalo Statutární město Jihlava se sídlem 
Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, IČ: 00286010, právně zastoupené 
JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem, společná advokátní kancelář Ondruš 
& Ondruš a partneři, 615 00 Brno, Bubeníčkova 502/42 (dále jen „navrhovatel“), 
a rozkladu, který podal vedlejší účastník řízení, Vodárenská akciová společnost, 
a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842, právně zastoupený 
Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní 
kancelář, 110 01 Praha 1, Na Florenci 2116/15 (dále jen „vedlejší účastník“), proti 
rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly (dále jen 
„Ministerstvo vnitra“), ze dne 20.8.2014, č.j.: MV-133594-62/ODK-2013, kterým 
Ministerstvo vnitra rozhodlo v přezkumném řízení ve výroku č. I. 
ve smyslu ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu, že se ruší výrok  č. I., výrok č. II. a 
výrok č. III. rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 18.9.2013, č.j. KUJI 
63081/2013, Sp. zn.: OOSČ 467/2013 OOSC/22, kterým bylo v řízení o návrhu 
navrhovatele  ze dne 19. června 2013, proti Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, 
svazku obcí, IČ 48460915, se sídlem Žižkova 93, 586 01 Jihlava, právně 
zastoupenému JUDr. Oldřichem Chudobou, advokátem se sídlem Kvestorská 5, 140 
00 Praha 4 (dále jen „odpůrce“) a za účasti vedlejšího účastníka rozhodnuto o určení 
vlastnictví, o uložení povinnosti vydat věci, o uložení povinnosti vydat originály 
majetkové a provozní dokumentace věcí a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, 
a rozhodl  t a k t o:  

 
Podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. a) ve spojení s ustanovením § 90 odst. 1 

písm. b) správního řádu se rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20.8.2014, č.j.: MV-
133594-62/ODK-2014, zrušuje a věc se vrací Ministerstvu vnitra k novému 
projednání.   
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O d ů v o d n ě n í 
                                                                   
                                                                  I.  
 
          Ministerstvu vnitra bylo dne 31.10.2013 Krajským úřadem Kraje Vysočina (dále 
jen „Krajský úřad“) předloženo odvolání navrhovatele ze dne 30.9.2013 podané proti 
výroku IV. rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 18.9.2013, č.j. KUJI 63081/2013, 
sp. zn. OOSČ 467/2013 OOSC/22, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení 
v řízení o návrhu na zahájení sporného řízení správního na určení vlastnictví 
a uložení povinnosti vydat věc.  
 

Navrhovatel svým návrhem ze dne 19.6.2013 se domáhal zahájení sporného 
řízení správního na určení vlastnictví a uložení povinnosti vydat věc, tj. určení 
vlastnictví a vydání věcí, které na základě jednotlivých smluv  převedl na odpůrce, 
tj. svazek obcí založený za účelem zásobování obcí pitnou vodou, v době svého 
členství v něm. Dále se domáhal vydání originálů majetkové a provozní 
dokumentace vložených věcí a stanovení povinnosti odpůrce uhradit náklady řízení.  

 
Navrhovatel dovodil, že smlouva o založení odpůrce je veřejnoprávní 

smlouvou ve smyslu § 159 a násl. správního řádu. V době svého členství vložil 
navrhovatel do odpůrce svůj majetek, resp. vlastnictví ke svému majetku na základě 
jednotlivých smluv – celkem osmi dohod o převodu hmotného majetku. Navrhovatel 
namítal, že podle čl. 12.6. a čl. 12.7. stanov odpůrce je odpůrce povinen v případě 
vystoupení vrátit vystupující obci vložený majetek. Dále argumentoval čl. 12.4. 
stanov odpůrce  tím, že musí být v případě vystoupení obce ze svazku obcí smlouvy 
o finančním vypořádání mezi vystupující obcí a svazkem obcí vypořádány nejpozději 
do 1 měsíce ode dne zániku členství. S odkazem na ustanovení § 5 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon č. 247/2001 Sb.“), navrhovatel konstatoval, že obligatorní 
součástí předmětného majetku je jeho majetková a provozní dokumentace. Dále 
uvedl, že odpůrci navrhl uzavření smlouvy o majetkovém vypořádání, odpůrce však 
tento návrh neakceptoval. Valná hromada odpůrce konaná dne 4.12.2012 uznala 
povinnost odpůrce provést majetkové vypořádání navrhovatele, ten však do dne 
podání návrhu odpůrce vložený majetek (ani majetkovou a provozní dokumentaci k 
němu) nepřevedl, ani nevydal. 
 

Krajský úřad rozhodl o podaném návrhu rozhodnutím ze dne 18.9.2013, 
č.j. KUJI 63081/2013, sp. zn. OOSČ 467/2013 OOSC/22, (dále jen „Rozhodnutí“), 
tak, že návrhu ve výrocích č. I., č. II. a č. III. vyhověl, když určil vlastnické právo 
navrhovatele k vloženým věcem a stanovil povinnost odpůrce vydat tyto věci 
navrhovateli, jakož i originály majetkové a provozní dokumentace, a to v rozsahu 
ustanovení § 5 zákona č. 274/2001 Sb. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto ve 
výroku č. IV. Rozhodnutí tak, že se žádnému z účastníků nepřiznávají. 
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Z odůvodnění Rozhodnutí vyplynulo, že vedlejší účastník opakovaně 
zpochybňoval pravomoc Krajského úřadu k vedení předmětného sporného řízení. 
Krajský úřad dovodil svoji pravomoc k vedení řízení odkazem na § 141 odst. 1, § 160 
odst. 1, § 160 odst. 6, § 169 odst. 1 písm. b) a § 182 odst. 2 správního řádu. Dále 
konstatoval, že spor, který je předmětem řízení, nevyplývá z jednotlivých dohod 
o převodu hmotného majetku navrhovatele do odpůrce, jak se mylně domnívá 
vedlejší účastník, ale ze zakladatelské smlouvy odpůrce uzavřené dne 2.6.1993 
podle § 20a odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění platném v době 
uzavření této smlouvy, a § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění platném v době uzavření této smlouvy. Součástí této veřejnoprávní koordinační 
smlouvy jsou také dotčené stanovy. Krajský úřad uvedl, že jednotlivé dohody 
o převodu hmotného majetku navrhovatele do odpůrce tvoří v řízení pouze podklad 
pro vydání rozhodnutí a vyplývá z nich, jaký majetek je předmětem řízení. Pokud jde 
o majetek, který byl předmětem sporného řízení, Krajský úřad konstatoval, že mezi 
hlavními účastníky není sporu o tom, že tento majetek byl původně ve vlastnictví 
navrhovatele, následně byl navrhovatelem vložen do odpůrce a v současné době se 
nachází ve vlastnictví odpůrce. Krajský úřad konstatoval, že mezi hlavními účastníky 
řízení není spor o tom, že majetek je v návrhu na zahájení řízení řádně specifikován 
a že odpůrce má právní povinnost majetek navrhovateli převést a vydat. Vzhledem 
k tomu, že o uvedených skutečnostech nebylo mezi hlavními účastníky sporu, vzal je 
Krajský úřad za prokázané. Důvodnost návrhu, pokud jde o určení vlastnického 
práva k majetku a povinnost vydat majetek spolu s příslušnou evidencí, dovodil 
Krajský úřad z těchto mezi účastníky nesporných skutečností a dále z čl. 12. 6. 
a 12.4. předmětných stanov, podle kterých platí, že vystoupí-li obec ze svazku obcí, 
je svazek obcí povinen obci vrátit vložený majetek s tím, že v případě zániku členství 
obce v svazku obcí musí dojít k majetkovému vypořádání mezi vystupující obcí 
a tímto svazkem, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne zániku členství v něm. 

 
Navrhovatel podal proti Rozhodnutí v rozsahu výroku č. IV. o nákladech řízení 

odvolání. Krajský úřad zaslal podané odvolání účastníkům řízení s výzvou 
k vyjádření se k jeho obsahu. Této možnosti nevyužili.  

 
Krajský úřad předložil odvolání spolu se spisem Ministerstvu vnitra. 

Ministerstvo vnitra vyzvalo sdělením ze dne 11.11.2013, a doplněným sdělením ze 
dne 15.11.2013, účastníky řízení k seznámení se spisem a vyjádření se k podkladům 
před rozhodnutím o odvolání. Na základě této výzvy obdrželo Ministerstvo vnitra 
vyjádření navrhovatele ze dne 20.11.2013 a vyjádření odpůrce ze dne 19.11. 2013. 
Vyjádření se týkala podaného odvolání proti výroku IV. Rozhodnutí. Ministerstvo 
vnitra obdrželo rovněž podáním vedlejšího účastníka ze dne 22.11.2013 podnět 
k provedení přezkumného řízení Rozhodnutí. Z obsahu podání vyplynulo, že se 
vedlejší účastník nebude vyjadřovat k odvolání navrhovatele, neboť odvoláním 
napadený výrok č. IV. Rozhodnutí pokládá za nicotné a nezákonné. Namísto 
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vyjádření uplatnil vedlejší účastník ve vztahu k napadenému Rozhodnutí podnět k 
provedení přezkumného řízení (§ 94 a násl. správního řádu). 
 

Ministerstvo vnitra usnesením ze dne 10.12.2013, č.j. MV-133594-13/ODK-
2013 (dále jen „usnesení“), rozhodlo ve smyslu § 95 odst. 1 správního řádu ve 
výroku č. I. o zahájení přezkumného řízení vůči výrokům č. I., č. II. a č. III. 
Rozhodnutí.  Ve výroku č. II. usnesení rozhodlo o přerušení řízení o odvolání proti 
výroku č. IV. Rozhodnutí, pro které v přezkumném řízení je rozhodnutím o předběžné 
otázce (§ 64 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 57 odst. 4 správního řádu). Ministerstvo 
vnitra konstatovalo, že pokud závisí vydání rozhodnutí na řešení otázky, ke které je 
správní orgán příslušný, o níž však nelze rozhodnout ve společném řízení, provede 
správní orgán nejprve řízení o této předběžné otázce, je-li oprávněn zahájit řízení 
z moci úřední. Podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu pak správní 
orgán může řízení usnesením přerušit, probíhá-li řízení o předběžné otázce. 
Ministerstvo vnitra tak dospělo k závěru, že rozhodnutí v přezkumném řízení 
představuje předběžnou otázku pro rozhodnutí o odvolání ze dne 30.9.2013 
podanému navrhovatelem proti výroku IV. Rozhodnutí. 
       
 Proti usnesení, výroku I. o zahájení přezkumného řízení vůči výrokům I., II. 
a III. Rozhodnutí podal právní zástupce navrhovatele včasný rozklad a požádal 
o zahájení řízení o ochraně před nečinností. K rozkladu přiložil správní žalobu 
s návrhem na přiznání odkladného účinku žalobě ze dne 1.10.2013, usnesení 
Krajského soudu v Brně o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě, čj. 29 A 
56/2013-118, ze dne 5.11.2013, usnesení Krajského soudu v Brně o tom, že Svaz 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko není osobou zúčastněnou na řízení, čj. 29 
A56/2013-246 ze dne 17.12.2013 a návrh na vydání předběžného opatření ze dne 
11.12.2013. Rozklad doplnil vyjádřeními ze dne 10. a 13.2.2014 s přílohami. 
V podaném rozkladu uplatnil námitku nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti 
napadeného usnesení. 
 

Podle navrhovatele Ministerstvo vnitra v napadeném usnesení neuvedlo 
žádné relevantní důvody svého rozhodnutí, podklady, ze kterých vycházelo, ani 
úvahy, kterými se při svém rozhodování řídilo. Navrhovatel dále uvedl, že platná 
právní úprava nepřipouští přezkumné řízení proti meritornímu rozhodnutí, vydanému 
ve správním řízení sporném podle § 141 správního řádu, neboť sporné řízení je 
ovládáno zásadou dispoziční, zatímco přezkumné řízení spočívá na zásadě oficiality. 
Konstatoval, že Ministerstvo vnitra usnesením ve výroku I.  o zahájení přezkumného 
řízení, zasahuje nejen do správního řízení sporného, ale rovněž do pravomoci 
příslušného soudu, který vede soudní řízení o zrušení, resp. nicotnosti dotčeného 
Rozhodnutí. Navrhovatel vznesl námitku, že vedlejší účastník sporného řízení nebyl 
aktivně legitimován k podání žaloby a ani mu nepříslušelo postavení vedlejšího 
účastníka v předmětném řízení. Navrhovatel Ministerstvu vnitra vytýkal, že 
akceptovalo podnět k zahájení přezkumného řízení právě od něj. 
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Navrhovatel sdělil, že soudy zkoumají nicotnost přezkoumávaných rozhodnutí 
z úřední povinnosti ve smyslu ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Uvedl, že Krajský soud v Brně 
přitom řádně vede řízení o správní žalobě proti dotčenému rozhodnutí, popřípadě o 
jeho nicotnosti, uplatněné vedlejším účastníkem a dokonce v něm i rozhoduje, byť 
dosud nikoliv meritorně. Postup Krajského soudu v Brně podle navrhovatele 
nasvědčuje nedůvodnosti pochybností Ministerstva vnitra o tom, že dotčené 
Rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právními předpisy, především zda bylo vydáno 
věcně příslušným orgánem. 
 

Navrhovatel namítal, že v usnesení Ministerstva vnitra jsou uvedeny věcně 
nesprávné (nepravdivé) skutečnosti a napadené usnesení je tak nezákonné. 
Z odůvodnění napadeného usnesení není určité, na základě čeho dospělo 
Ministerstvo vnitra k závěru, že lze mít důvodné pochybnosti o tom, zda Rozhodnutí 
bylo vydáno v souladu s právními předpisy, především zda bylo vydáno věcně 
příslušným orgánem. 
 

Navrhovatel namítl nezákonnost výroku č. II napadeného rozhodnutí rovněž 
proto, že Ministerstvo vnitra nespojilo přezkumné řízení s řízením o odvolání. Podle 
názoru navrhovatele nelze v rámci přezkumného řízení přerušit řízení o odvolání, 
které je samostatným správním řízením, bez toho aniž by správní orgán (Ministerstvo 
vnitra) postupem podle ustanovení § 140 správního řádu obě správní řízení spojil. 
  

Navrhovatel konstatoval, že Ministerstvo vnitra rozhodlo výrokem II. 
napadeného Rozhodnutí v rozporu nejen se zákonem, ale zejména v rozporu se 
zásadami procesní logiky. Nezákonnost napadeného usnesení spatřoval v porušení 
zásady legitimního očekávání, jak předpokládá ustanovení § 2 odst. 4 správního 
řádu. Podle názoru navrhovatele nelze v rámci přezkumného řízení přerušit řízení o 
odvolání. Z tohoto důvodu navrhovatel upozornil, že jím podaný rozklad je třeba 
současně pokládat za žádost o opatření proti nečinnosti ve smyslu ustanovení § 80 
odst. 3 správního řádu. V rozkladu navrhovatel doslovně uvedl: „… je nutno zdůraznit 
mimořádně vysokou míru veřejného zájmu na vyloučení ingerence ministerstva vnitra 
do probíhajícího soudního přezkumu předmětného Rozhodnutí krajského úřadu ve 
sporném řízení formou zahájeného přezkumného řízení.“. Navrhl rozkladem 
napadený výrok I. usnesení zrušit a věc odložit, a rozkladem napadený výrok II. 
usnesení, zrušit a postupem podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu 
Ministerstvu vnitra přikázat v dané věci rozhodnout do 15 dnů od oznámení příkazu. 
 
 Navrhovatel rozklad doplnil podáním (vyjádřením) ze dne 10.2.2014 
obsahujícím právní názor ohledně charakteru smlouvy o založení Svazu vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko (odpůrce) a o příslušnosti Krajského úřadu k řízení 
a rozhodnutí o sporu mezi navrhovatelem a tímto odpůrcem včetně závěru 
o nicotnosti Rozhodnutí Krajského úřadu. Doplněním ze dne 13.2.2014  navrhl, aby 
Ministerstvo vnitra přezkumné řízení v dané věci zastavilo, neboť odpadl důvod pro 
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pokračování v řízení, popř. aby ministr vnitra usnesení o zahájení přezkumného 
řízení zrušil a řízení ze stejného důvodu zastavil.  
 

Ministr vnitra se zabýval námitkou navrhovatele, že přezkumné řízení není 
možno v  dané věci vůbec vést, když platná právní úprava podle jeho názoru 
přezkumné řízení proti rozhodnutí vydanému ve sporném řízení podle ustanovení 
§ 141 správního řádu nepřipouští. Navrhovatel přitom argumentoval především tím, 
že sporné řízení je ovládáno zásadou dispoziční, zatímco přezkumné řízení je 
ovládáno zásadou oficiality. Ministr vnitra dospěl k  závěru, že tato námitka 
navrhovatele nemá oporu v  platné právní úpravě. Konstatoval, že ustanovení § 94 
a následující správního řádu, která upravují problematiku přezkumného řízení, 
žádným způsobem neomezují využití tohoto dozorčího prostředku pro sporná řízení. 
Uvedl, že ani jiná ustanovení správního řádu takové omezení neobsahují. Jako lichý 
se v  této souvislosti jevil argument, že řízení sporné je ovládáno zásadou dispoziční, 
zatímco řízení přezkumné zásadou oficiality. Konstatoval, že pokud by byla přijata 
tato logika, pak by musel nastat závěr, že přezkoumávat v přezkumném řízení nelze 
ani řízení o žádosti, neboť ta jsou nepochybně též založena na zásadě dispoziční. 
V té souvislosti odkázal na Správní řád Komentář, II., Vedral, J., vydání, Praha: 
BOVA POLYGON, 2012, str. 1326 dole, Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D. 
Správní řád: komentář, 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, str. 709. 

 
Ministr vnitra na základě shora uvedeného rozhodnutím ze dne 11.4.2014, 

č.j. MV-16240-8/VS-2014, rozklad do výroku I. usnesení ze dne 10.12.2013, podle 
ustanovení § 152 odst. 5 písm. b) správního řádu, zamítl a výrok II. téhož usnesení 
podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. a ) ve spojení s ustanovením § 90 odst. 1 
písm. b) správního řádu, zrušil. 

  
V intencích rozhodnutí ministra vnitra ze dne 11.4.2014 Ministerstvo vnitra,  

svým rozhodnutím ze dne 20.8.2014, č.j. MV-133594-62/ODK-2013, v přezkumném 
řízení ve výroku č. I. výrok č. I., výrok č. II. a výrok č. III. Rozhodnutí ve smyslu 
ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu zrušilo s tím, že se věc vrací k projednání 
Krajskému úřadu (Vysočina). Ve výroku č. II rozhodlo o jeho účincích, a to tak, že 
nastávají ve smyslu ustanovení § 99 odst. 2 správního řádu ode dne právní moci 
Rozhodnutí. Důvody vedoucí ke zrušení výroku č. I, výroku č. II. a výroku č. III. 
Rozhodnutí specifikovalo tak, že správnímu orgánu rozhodujícímu spor plynoucí z 
veřejnoprávní smlouvy přísluší vydat konstitutivní rozhodnutí pouze za situace, kdy 
mu tato možnost vyplývá přímo ze zákona a podpůrně z veřejnoprávní smlouvy 
anebo její součásti, přičemž pravomoc vydat v přezkoumávaném případě Krajskému 
úřadu nesvědčila. Dále konstatovalo, že přezkoumávané Rozhodnutí je 
nepřezkoumatelné, jelikož se v něm Krajský úřad nevypořádal s některými 
argumenty vedlejšího účastníka a pouze nastínil závěry vedoucí k jeho vydání, aniž 
by hlouběji ozřejmil, jakým způsobem a na základě jakých skutečností k těmto 
závěrům dospěl. Závěrem Ministerstvo vnitra konstatovalo, že nejsou dány podmínky 
pro postup podle ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu.  
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                                                       II.  
 
Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20.8.2014, č.j. MV-133594-

62/ODK-2013, (dále jen „napadené rozhodnutí“), podal navrhovatel a vedlejší 
účastník včasný rozklad.  

 
Navrhovatel tak učinil podáním ze dne 4.9.2014, a to do všech výroků 

uvedeného rozhodnutí s tím, že důvody budou specifikovány k výzvě Ministerstva 
vnitra v jím stanovené lhůtě. Ministerstvo vnitra dopisem ze dne 8.9.2014 vyzvalo 
navrhovatele, aby doplnil rozklad ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu 
s tím, že musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo jeho 
nesprávnost nebo řízení, jež mu předcházelo. Ministerstvo vnitra ve výzvě 
konstatovalo, že z rozkladu navrhovatele není zřejmé, v čem spatřuje rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. Na základě této výzvy odůvodnil rozklad podáním ze dne 15.9.2014. 
V části II. tohoto odůvodnění (rozkladu) cituje právní názory navrhovatele 
v předmětné věci vyjádřené v odůvodnění napadeného rozhodnutí v bodě 109, 111, 
112, 113. Navrhovatel vytýká důvodu zrušení výroků č. I., č. II. a č. III. 
přezkoumávaného Rozhodnutí nesprávnost, neodůvodněnost, nedůvodnost, vnitřní 
rozpornost, nepřezkoumatelnost, nesouladnost s jiným rozhodnutím v obdobné věci, 
ignoraci závazného právního názoru ministra vnitra jako nadřízeného správního 
úřadu, nesprávnost právního posouzení a nezákonnost. 

 
V části III. odůvodnění rozkladu navrhovatel namítá, že Ministerstvo vnitra 

v bodu 109 odůvodnění napadeného rozhodnutí uznává, že konstitutivní rozhodnutí 
lze vydat na základě smlouvy o založení odpůrce (a stanov jako její součásti), 
a v bodu 110 odůvodnění napadeného rozhodnutí uvádí, že smlouva o založení 
odpůrce (a stanovy jako její součást) není dostatečným základem pro vydání 
konstitutivního rozhodnutí. Navrhovatel v tom spatřuje vnitřní rozpornost a neurčitost 
napadeného rozhodnutí, čímž je podle něj napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné a 
nezákonné. Domnívá se, že tato vada sama o sobě postačuje k jeho zrušení.  

 
Navrhovatel vytýká úvaze Ministerstva vnitra vyjádřené v bodě 112 

odůvodnění napadeného rozhodnutí, tj., že zásah do hmotného (vlastnického) práva 
účastníků musí být založen zvláštním ustanovením zákona a tam, kde veřejný zájem 
na takovém zásahu do hmotného práva není, jde o rozhodnutí deklaratorní, 
naprostou, a jak navrhovatel v rozkladu uvedl, úplnou mimoprávnost při absenci 
jakéhokoliv normativního základu v pozitivní právní úpravě a absenci právně 
relevantního odůvodnění. Podle navrhovatele žádná právní norma nestanoví, že 
není-li veřejný zájem na konstitutivním rozhodnutí, nutno vystačit s rozhodnutím 
deklaratorním. Podle něj právní normy pojmy konstitutivní a deklaratorní rozhodnutí 
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vůbec nepoužívají, jedná se pouze o teoreticko-právní pojmy bez normativní definice 
a bez normativního užívání. 
 

Navrhovatel vytýká této úvaze také rozpor se zbytkem odůvodnění 
napadeného rozhodnutí, ve kterém je vyjádřeno, že rozdíl mezi konstitutivním 
a deklaratorním rozhodnutím se zakládá a spočívá právě ve způsobu vzniku práv 
a povinností, o nichž je řízení vedeno, a v něm rozhodováno, a nikoliv ve veřejném 
zájmu na rozhodnutí o nich, popř. ve veřejném zájmu na jejich plnění. To, zda 
rozhodnutí bude mít povahu konstitutivní či deklaratorní, závisí nikoliv na vůli orgánu, 
který řízení vede, ani na veřejném zájmu na výsledku řízení, ale pouze a výhradně 
na druhu práv a povinností, o kterých je řízení vedeno, a na normativní právní úpravě 
těchto práv a povinností. 
 

Navrhovatel v rozkladu k bodu 140 odůvodnění napadeného rozhodnutí 
namítá, že Ministerstvo vnitra opouští koncepci veřejného zájmu jako podmínky pro 
vydání konstitutivního rozhodnutí, a namísto toho prohlašuje stanovy odpůrce jako 
dostatečný základ pro vydání pouze deklaratorního rozhodnutí. I z tohoto důvodu 
spatřuje napadené rozhodnutí vnitřně rozporné a neurčité, a proto nepřezkoumatelné 
a nezákonné. 

  
Navrhovatel se vyjádřil také k úvaze Ministerstva vnitra uvedené v bodu 109 

odůvodnění napadeného rozhodnutí, podle které možnost vydat konstitutivní 
rozhodnutí, kterým jsou zakládána, rušena či měněna práva a povinnosti účastníků 
řízení, musí být v konkrétním případě stanovena přímo zákonem, v tom smyslu, že 
tato úvaha postrádá jakékoliv právní odůvodnění. Namítá, že v rozporu 
s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu neobsahuje napadené rozhodnutí v této 
části žádné právní předpisy, které Ministerstvo vnitra na tuto otázku aplikovalo, jejich 
výklad, a úvahy kterými se řídilo. I v tom spatřuje jeho nezákonnost.   
 

V té souvislosti navrhovatel odkazuje na doktrinální závěry (viz Wintrová A., 
Civilní právo procesní, 4. aktualizované vydání, Linde, Praha 2006, str. 293) a 
konstatuje, že tomuto obecně uznávanému teoreticko-právnímu pojímání předpisů 
hmotného práva vyžadujících vydání rozhodnutí, mají-li nastat určité právní důsledky 
jako základu konstitutivního soudního rozhodnutí, je vzdáleno pojetí Ministerstva 
vnitra, podle kterého možnost vydat konstitutivní rozhodnutí, kterým jsou zakládána, 
rušena či měněna práva a povinnosti účastníků řízení, musí být v konkrétním případě 
stanovena přímo zákonem. 
 

Navrhovatel tvrdí, že Ministerstvo vnitra v napadeném rozhodnutí zcela 
opomenulo, že k přechodu vlastnictví může dojít kromě dohody dvou osob 
a děděním také rozhodnutím příslušného státního orgánu a odkázal na § 132 odst. 1 
zákona č. 40/1964 Sb. Domnívá se, že za situace, kdy odpůrce zmařil podmínku 
vrácení navrhovateli vloženého majetku, a neuzavřel o tom s navrhovatelem 
smlouvu, jak předpokládá čl. 12.4. písm. a) stanov odpůrce, nemohl navrhovatel, než 
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domáhat se vrácení vloženého majetku, upraveného v čl. 12.6. stanov odpůrce 
(návrhem na určení vlastnictví k individuálně určeným věcem, o kterém rozhodl 
Krajský úřad jako příslušný orgán). Podle navrhovatele Ministerstvo vnitra, 
opomenulo na věc aplikovat platnou právní úpravu, resp. opomenulo, že ke 
konstitutivnímu zásahu Krajským úřadem do vlastnického práva ke vloženému 
majetku a ke změně vlastnictví jako hmotného práva je tento orgán zmocněn 
výslovným ustanovením zákona, (§ 132 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. po stránce 
hmotně právní, a § 141 správního řádu po stránce procesně právní). 

 
Navrhovatel vytýká Ministerstvu vnitra, že rozhodlo nesprávně a nezákonně, 

když dospělo k závěru, že stanovy odpůrce neumožňují Krajskému úřadu 
v předmětném případě rozhodnout konstitutivně, když nezakládají pravidlo, že 
vystoupením příslušné obce z odpůrce přechází vlastnické právo zpět na obec, jež 
majetek do odpůrce vložila, nýbrž předpokládají uzavření smluv o majetkovém 
vypořádání. V té souvislosti vytýká Ministerstvu vnitra fabulaci, jak by stanovy 
odpůrce musely upravovat majetkové vypořádání, a to tak, že vystoupením příslušné 
obce z odpůrce přechází vlastnické právo zpět na obec, jež majetek do odpůrce 
vložila, a tuto svou vlastní konstrukci uvedlo jako možný základ pro konstitutivní 
rozhodnutí. Navrhovatel konstatuje, že pokud by stanovy odpůrce skutečně 
upravovaly, že vystoupením příslušné obce z odpůrce přechází vlastnické právo zpět 
na obec, jež majetek do odpůrce vložila, neuplatnil by navrhovatel návrh na určení 
vlastnického práva, protože by pro to neměl důvod – vlastnictví ke vloženému 
majetku by nabyl svým vystoupením z odpůrce. 
 

Navrhovatel namítá, že Ministerstvo vnitra pominulo a právně nevyhodnotilo 
návrh smlouvy o majetkovém vypořádání navrhovatele v souvislosti s jeho 
vystoupením ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko ze dne 12.9.2012. Dotčený 
návrh zůstal bez odezvy ze strany odpůrce. Odpůrce tak zmařil uzavření smlouvy 
o vypořádání navrhovatele a vrácení vloženého majetku. Obdobně Ministerstvo 
vnitra postupovalo v případě návrhu smlouvy o majetkovém vyrovnání navrhovatele 
v souvislosti s jeho vystoupením z odpůrce ze dne  4.3.2014. Podle této listiny 
odpůrce sice učinil navrhovateli návrh na uzavření smlouvy o vypořádání, ale zcela 
pominul některé významné nároky navrhovatele, které mu byly následně přiznány 
Krajským úřadem, a které jsou Ministerstvu vnitra známy z úřední činnosti. 
S odkazem na bod 69 napadeného rozhodnutí pokládá navrhovatel odůvodnění 
Ministerstva vnitra za právně nedostatečné a věcně nesprávné. 

 
Navrhovatel Ministerstvu vnitra vytýká, že v typově shodných věcech 

rozhoduje zcela protichůdně, a tím porušuje zásadu konzistentnosti rozhodování 
a na něm založeného legitimního očekávání účastníků řízení ve smyslu ustanovení 
§ 4 správního řádu. Srovnává například přezkum rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 
12.9.2013, č.j. KUJI 61198/2013, kde Ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že není 
na místě ho jako deklaratorní rozhodnutí rušit pro procesní vady. V případě 
deklaratorního výroku II. a III. Rozhodnutí tak Ministerstvo vnitra bez dalšího 
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odůvodnění učinilo. Odůvodnění napadeného rozhodnutí se soustředí výhradně na 
odůvodnění zrušení výroku I. přezkoumávaného Rozhodnutí, kterým bylo 
konstitutivně určeno vlastnické právo navrhovatele ke vloženému majetku.  

 
Navrhovatel namítá, že úvahy Ministerstva vnitra v bodu 107 a bodu 140 

odůvodnění napadeného rozhodnutí o konstitutivních a deklaratorních správních 
rozhodnutích nekorespondují s obecnou teorií právní v tom smyslu, že meze 
konstitutivního a deklaratorního rozhodnutí nespočívají v určení práv a povinností na 
straně jedné a pouhé deklaraci práv a povinností na straně druhé, ale v tom, že 
předpisy hmotného práva jeho vydání vyžadují, mají-li nastat určité právní důsledky 
(konstitutivní rozhodnutí), nebo nevyžadují (deklaratorního rozhodnutí) - viz Alena 
Winterová, teorie právní v občanském soudním řízení, jak je uvedeno výše. 
Navrhovatel upřesňuje, že toto chápání konstitutivního a deklaratorního rozhodnutí je 
vlastní pouze a výhradně teorii občanského práva procesního. Teorie správního 
procesu pojímá konstitutivní a deklaratorní rozhodnutí správní zcela jinak. Podle 
navrhovatele Ministerstvo vnitra vycházelo při odůvodnění napadeného rozhodnutí 
ze základů, které se rozcházejí s teoreticko-právní literaturou.  

 
V části IV., V. a VI. rozkladu se navrhovatel zabývá vyhodnocením 

a akceptováním respektive neakceptováním právního názoru ministra vnitra při 
vydání napadeného rozhodnutí správním orgánem I. stupně, a to zejména 
v otázkách uplatnění zásady dispoziční a zásady oficiality ve správním řízení 
o žádosti a sporném řízení, otázkách  dopadu předmětného rozhodnutí na další 
subjekty, zejména obyvatele Jihlavy, či případné náhrady škody vzniklé v souvislosti 
se zrušením dotčeného rozhodnutí.  

 
Navrhovatel namítá, že Ministerstvo vnitra ignorovalo závazný právní názor 

ministra vnitra, kterým uložil správnímu orgánu prvního stupně, aby vzal v úvahu 
skutečnost, že povinnosti vyplývající z Rozhodnutí již byly dobrovolně splněny. 
Ministerstvo vnitra bez odůvodnění konstatovalo, že skutečnost, zda byl majetek 
odpůrcem navrhovateli skutečně předán či nikoliv, pro jeho rozhodnutí 
v přezkumném řízení nemá vliv (bod 140 odůvodnění napadeného rozhodnutí). 
I v této části spatřuje navrhovatel nepřezkoumatelnost a nezákonnost napadeného 
rozhodnutí. 

 
V části VII. rozkladu navrhovatel uvádí, že Ministerstvo vnitra v přezkumném 

řízení a při vydání napadeného rozhodnutí nezohlednilo veřejný zájem ve smyslu 
ustanovení § 94 odst. 4 a 5 správního řádu. Podle navrhovatele Ministerstvo vnitra 
dovodilo pro daný případ závěr, že zájem na nápravě přezkoumávaného 
nezákonného Rozhodnutí Krajského úřadu, který představuje především veřejný 
zájem na zákonnosti vydávaných správních rozhodnutí, převažuje nad újmou, která 
by případně byla způsobena některému z účastníků zrušujícím rozhodnutím v 
přezkumném řízení a vrácením věci Krajskému úřadu k opětovnému projednání. 
Rozhodnutí Krajského úřadu zároveň představuje tak závažný zásah do absolutních 
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a relativních práv účastníků řízení, že je podle Ministerstva vnitra v jejich zájmu 
vyřešení vzájemných vztahů způsobem souladným se zákonem, nikoliv 
prostřednictvím nezákonného rozhodnutí, které by však bývalo nebylo zrušeno na 
základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ve smyslu ustanovení § 94 odst. 4 správního 
řádu (bod 137 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Tuto úvahu Ministerstva vnitra 
pokládá navrhovatel za nedůvodnou, neodůvodněnou a věcně nesprávnou. 
Ministerstvo vnitra nezjistilo, neposoudilo, a v odůvodnění napadeného rozhodnutí 
neuvedlo, jaká újma by mohla navrhovateli v důsledku zrušení přezkoumávaného 
rozhodnutí vzniknout. Navrhovatel namítá, že Ministerstvo vnitra specifikovalo 
veřejný zájem zcela formálně, obecně a bez přihlédnutí k dané věci a jejím 
okolnostem. 

 
Navrhovatel dále v části VIII. rozkladu uvedl, že Ministerstvo vnitra je 

v přezkumném řízení z úřední povinnosti povinno zohlednit práva nabytá v dobré víře 
ve smyslu ustanovení § 94 odst. 4 a 5 správního řádu. Podle navrhovatele 
Ministerstvo vnitra tak neučinilo. Proto navrhovatel i v této souvislosti pokládá 
napadené rozhodnutí za nezákonné. 

 
V části IX. rozkladu navrhovatel konstatoval, že se Ministerstvo vnitra 

v přezkumném řízení nevypořádalo s otázkou obnovení vlastnického práva odpůrce 
k předmětu přezkoumávaného řízení. Ministerstvo vnitra zejména nezkoumalo, zda v 
mezidobí od vydání odpůrcem navrhovateli vloženého majetku jako předmětu 
přezkoumávaného řízení nedošlo k demolici vloženého majetku a nové výstavbě, 
zda nedošlo ke změně vlastnictví vloženému majetku, zda nedošlo k takové změně 
na vloženém majetku, že nelze bez dalšího obnovit vlastnictví odpůrce. I v kontextu 
této skutečnosti spatřuje navrhovatel napadené rozhodnutí jako nezákonné 
 

V části X. rozkladu je navrhovatelem namítáno, že Ministerstvo vnitra jím 
navržené některé důkazní návrhy neprovedlo, aniž by to jakkoliv odůvodnilo, některé 
důkazní návrhy navrhovatele neprovedlo nedůvodně, s některými námitkami 
navrhovatele se vůbec nevypořádalo, ignorovalo závazný právní názor ministra vnitra 
a závěry jeho rozkladové komise. Listinné důkazy, které Ministerstvo vnitra 
v napadeném rozhodnutí zohlednilo (bod 133 odůvodnění napadeného rozhodnutí), 
nebyly provedeny zákonem aprobovaným způsobem. Navrhovatel uvedl, že tyto 
procesní vady mohly mít a také nepochybně měly negativní vliv na rozhodnutí ve 
věci samé a způsobily jeho nezákonnost. 
 

V části XI. rozkladu navrhovatel vyjádřil názor, že vady řízení, zjištěné 
Ministerstvem vnitra, nemohly mít a také neměly vliv na soulad přezkoumávaného 
Rozhodnutí s právními předpisy, a proto by k nim Ministerstvo vnitra ve smyslu 
ustanovení § 96 odst. 2 správního řádu nemělo přihlížet, stejně jako to učinilo ve 
svém rozhodnutí č.j. MV-133471-62/ODK-2013 ze dne 28.8.2014. Podle 
navrhovatele i zde lze konstatovat nezákonnost napadeného rozhodnutí.  
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V části XII. rozkladu navrhovatel konstatoval, že napadené rozhodnutí 
Ministerstva vnitra ze dne 20.8.2014, č.j.: MV-133594-62/ODK-2014, je nesprávné a 
nezákonné, a to pro rozpor jak s procesní normou, tak především s hmotněprávní 
úpravou, a řízení předcházející jeho vydání trpí vadami, které nepochybně měly za 
následek nesoulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy. Navrhuje proto, aby 
ministr vnitra jako nadřízený správní úřad rozkladem napadené rozhodnutí 
Ministerstva vnitra ze dne 20.8.2014, č.j.: MV-133594-62/ODK-2014, zrušil a věc mu 
vrátil s tím, že ho ve svém rozhodnutí výslovně zaváže povinností respektovat jeho 
stanovisko.  

 
Včasný rozklad podal také vedlejší účastník, který se domáhá změny ve 

výroku č. I. napadeného rozhodnutí a to tak, že výrok č. I., č. II. a č. III. Rozhodnutí 
se ruší. Namítá, že předmětný spor plynoucí z vystoupení navrhovatele z odpůrce 
přísluší rozhodnout v plné jurisdikci obecnému soudu v občanském soudním řízení 
včetně Nejvyššího soudu, jak opakovaně vedlejší účastník doložil v rámci 
přezkumného řízení. Návrh navrhovatele na zahájení sporného řízení správního, 
Rozhodnutí a napadené rozhodnutí vychází z právního názoru, že je právními 
předpisy dána pravomoc Krajského úřadu rozhodovat o předmětu řízení, neboť se 
jedná o spor z veřejnoprávní smlouvy, přičemž za veřejnoprávní smlouvu, ze které 
spor vychází, případně souvisí, je považována zakladatelská smlouva, jíž byl 
odpůrce založen. Podle Krajského úřadu a Ministerstva vnitra stanovy odpůrce jsou 
součástí této zakladatelské smlouvy. Vedlejší účastník se domnívá, že tento právní 
názor nemá oporu v právních předpisech. Podle jeho názoru a rozhodovací praxe 
obecných soudů zakladatelská smlouva dobrovolného svazku obcí není 
veřejnoprávní smlouvou. Zakladatelská smlouva má povahu zakladatelského 
právního jednání, jehož důsledkem je vznik právnické osoby dobrovolného svazku 
obcí, které je v posuzovaném případě zároveň zájmovým sdružením právnických 
osob, což vyplývá ze zákona č. 367/1990 Sb., v platném znění, v době založení 
svazku. Tato doba je přitom rozhodná pro posouzení povahy smlouvy. S odkazem na 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2011, č.j. Komp 5/2011-88, 
vedlejší účastník konstatoval, že povaha veřejnoprávní smlouvy, jakož i pravomoc 
rozhodovat o sporech z těchto smluv by měla být posuzována podle okamžiku jejich 
vzniku. Tak jako nelze zpětně změnit veřejnoprávní smlouvu změnou předpisů na 
smlouvu soukromoprávní, nelze ani zpětně změnit smlouvu soukromoprávní na 
veřejnoprávní. V další části rozkladu se vedlejší účastník zabývá regulací 
zakladatelských smluv právnických osob normami soukromého práva, vyslovuje 
právní názor, že zakladatelská smlouva zakládá právnickou osobu jako osobu 
soukromého práva, respektive za účelem vstupování zejména do soukromoprávních 
vztahů. Zakladatelská smlouva sama o sobě nezakládá žádná veřejnoprávní práva 
a povinnosti. Proto předmětnou smlouvu nelze kvalifikovat jako veřejnoprávní 
smlouvu ve smyslu ustanovení § 159 odst. správního řádu.  

 
Navrhovatel a vedlejší účastník se vzájemně vyjádřili k předloženým 

rozkladům.  
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Vedlejší účastník k rozkladu navrhovatele ve svém vyjádření ze dne 29.9.2014 

zopakoval svou argumentaci, že daný právní vztah, o němž je veden spor, je svou 
povahou výlučně soukromoprávní, a Rozhodnutí je tedy nicotné z nedostatku 
pravomoci.  

 
Navrhovatel ve vyjádření ze dne 17.9.2014 uvedl, že podle ustanovení § 141 

odst. 2 správního řádu in fine může vedlejší účastník uplatnit odvolání ve správním 
řízení sporném jen v případě, jestliže se odvolal navrhovatel nebo odpůrce. Ačkoliv 
to není v citovaném ustanovení explicitně vyjádřeno, podle navrhovatele se 
z podstaty věci rozumí, že tato podmínka uplatnění odvolání se aplikuje na toho 
účastníka, na jehož straně vedlejší účastník v řízení vystupuje. Podle názoru 
navrhovatele pak tuto právní úpravu nutno per anallogiam aplikovat i na podmínky 
aktivní legitimace k uplatnění rozkladu proti napadenému rozhodnutí, vydanému v 
přezkumném řízení. 
 

Vzhledem k tomu, že odpůrce jako účastník původního správního řízení 
sporného proti napadenému rozhodnutí rozklad neuplatnil, není rozklad vedlejšího 
účastníka proti napadenému rozhodnutí přípustný (konstatuje nedostatek aktivní 
legitimace). V této souvislosti navrhovatel rovněž konstatoval, že Ministerstvo vnitra 
se v napadeném rozhodnutí vůbec nezabývalo a nevypořádalo s otázkou důvodnosti 
účastenství vedlejšího účastníka v přezkumném řízení. 

 
Navrhovatel dále uvedl, že návrh vedlejšího účastníka na změnu výroku č. I 

napadeného rozhodnutí je v rozporu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. c) správního 
řádu, potud, že by touto změnou došlo k tomu, že by navrhovateli byla v podstatě 
uložena povinnost, více než to, bylo by „zrušeno“ jeho vlastnické právo k vloženému 
majetku jako předmětu řízení, a také by mu byla odňata možnost odvolání proti 
takovému rozhodnutí. 

 
Navrhovatel dále zpochybnil argumentaci vedlejšího účastníka řízení, že nejde 

o spor z veřejnoprávní smlouvy, jenž je oprávněn řešit Krajský úřad. 
 
Konečně navrhovatel uzavírá, že rozklad uplatněný vedlejším účastníkem 

řízení zcela nezakrytě směřuje proti odůvodnění napadeného rozhodnutí, což platná 
právní úprava nepřipouští. 

 
Odpůrce ve svém vyjádření 6.10.2014 uvedl, že se plně ztotožňuje 

s podanými vyjádřeními vedlejšího účastníka, a to jeho rozkladem ze dne  8.9.2014, 
a vyjádřením vedlejšího účastníka k rozkladu navrhovatele ze dne 29.9.2014. Navrhl, 
aby rozklad navrhovatele byl zamítnut jako zcela bezdůvodný.  
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  III.  
 

 O rozkladu proti rozhodnutí rozhoduje podle § 152 odst. 2 a 3 správního řádu 
ministr vnitra na základě návrhu rozkladové komise ministra vnitra (dále jen 
„rozkladová komise“). Rozklad posoudila rozkladová komise.  

  
Ministr vnitra na návrh rozkladové komise konstatuje následující: 
 
Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, 

mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Smlouva, v daném 
případě smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí, přitom v sobě může obsahovat 
prvky soukromoprávní i veřejnoprávní, což připouští i judikatura, viz rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 19.10.2010, čj. Konf 13/2010 – 7. 

 
Předchozí občanský zákoník, v době jehož platnosti byla daná smlouva 

uzavřena a svazek obcí založen, přitom v § 1 odst. 2 stanovil, že upravuje majetkové 
vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a 
státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto 
občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Obdobně je i v § 9 odst. 2 nového 
občanského zákoníku stanoveno, že soukromá práva a povinnosti osobní a 
majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je 
neupravují jiné právní předpisy. Vlastnické právo a práva z něj odvozená byla podle 
předchozího občanského zákoníku a jsou i podle stávajícího občanského zákoníku 
právem soukromým, nikoliv veřejným. 

  
Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí má obsahovat mimo jiné i 

majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí. Podle dřívější úpravy 
obsažené v § 20a odst. 3 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), platilo, 
že obec může na svazek převést svůj majetek včetně finančních prostředků jen v 
rozsahu, který slouží k vykonávání činností, které na svazek přenesla. Od r. 2001 
podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, platí, že svazek obcí hospodaří s majetkem, který ze 
svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho členské obce podle stanov 
svazku obcí, a dále s majetkem, který získal svou vlastní činností, přičemž majetek 
vložený obcí do hospodaření svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce a orgány 
svazku obcí s ním mohou nakládat jen v souladu s majetkovými právy, která na ně 
členská obec přenesla podle stanov svazku obcí. 

 
Majetkové vztahy mezi obcemi a svazkem obcí, který je obcemi tvořen, jsou 

vztahy soukromoprávní, neboť v jejich případě šlo podle dřívější právní úpravy o 
převod vlastnického práva k majetku z obce na svazek obcí, podle současné úpravy 
jde „jen“ o převod užívacího práva (či jinak práva hospodaření) k majetku z členské 
obce na svazek. Tím, že jsou tyto právní vztahy upraveny ve smlouvě o zřízení 
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svazku obcí, neztrácejí svůj soukromoprávní charakter, neboť, jak je výše uvedeno, 
smlouva v sobě může obsahovat prvky soukromoprávní i veřejnoprávní. 

 
Pokud tomu tak je, tzn. pokud smlouva obsahuje prvky soukromoprávní i 

veřejnoprávní, je veřejnoprávní smlouvou ve smyslu ustanovení § 159 odst. 1 
správního řádu jen ta část smlouvy, která obsahuje veřejnoprávní prvky a jen k této 
části takto kombinované smlouvy se vztahuje příslušnost správních orgánů 
rozhodovat na základě ustanovení § 169 správního řádu spory z veřejnoprávních 
smluv. K rozhodování sporů vyplývajících z té části smlouvy, která obsahuje 
soukromoprávní prvky a upravuje vztahy v oblasti soukromého práva, jsou příslušné 
soudy v občanském soudním řízení na základě ustanovení § 7 odst. 1 občanského 
soudního řádu. Správní orgány jsou příslušné k rozhodování sporů, které vyplývají z 
poměrů soukromého práva, jen v případech stanovených zákonem, viz ustanovení 
§ 7 odst. 1 občanského soudního řádu a § 141 odst. 1 správního řádu. Pokud by tedy 
měly být správní orgány příslušné k rozhodování sporů i z té části smlouvy o zřízení 
svazku obcí, která má soukromoprávní povahu, musel by to stanovit zákon, v daném 
případě nejspíše obecní zřízení. Tak tomu však není a tyto spory proto přísluší 
rozhodovat na základě ustanovení § 7 odst. 1 občanského soudního řádu soudům v 
občanském soudním řízení. Pokud správní orgán o takovém sporu přesto rozhodne, 
jde o rozhodnutí nezákonné, resp. nicotné pro absolutní nedostatek pravomoci 
(ustanovení § 77 odst. 1 správního řádu) a jako takové by mělo být prohlášeno za 
nicotné, případně může být (analogicky se závěry obsaženými v rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu týkajícího se odvolacího řízení, ze dne 12.03.2013, čj. 7 
As 100/2010 - 65) zrušeno v přezkumném řízení jako nezákonné s účinky ex tunc, 
pokud už bylo k takovému rozhodnutí přezkumné řízení zahájeno a nicotnost 
přezkoumávaného rozhodnutí vyjde najevo až v jeho průběhu. Ve zmíněném 
rozhodnutí Nejvyšší správní soud připustil možnost, aby, dojde-li k takové situaci v 
odvolacím řízení, mohl odvolací orgán takové rozhodnutí zrušit, neboť nicotnost 
koneckonců není nic jiného než těžká vada zákonnosti. Z hlediska procesní 
ekonomie se zrušení nyní přezkoumávaného rozhodnutí krajského úřadu s účinky ex 
tunc jeví v kontextu se zmíněným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu jako 
efektivnější a co do právních účinků rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení 
přinejmenším srovnatelná varianta. 

 
V intencích shora uvedených skutečností proto ministr vnitra na návrh 

rozkladové komise rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

 
Ministr vnitra přitom nepovažuje za nezbytné dále se podrobněji zabývat 

námitkami uvedenými v rozkladu navrhovatele i vedlejšího účastníka řízení, když 
v jednom případě přisvědčuje argumentaci, že Rozhodnutí lze považovat za nicotné 
pro nedostatek pravomoci, a v druhém námitky navrhovatele směřují proti 
napadenému rozhodnutí, jež je založeno na předpokladu, že v daném případě byla 
pravomoc Krajského úřadu založena. 
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Pro úplnost ministr vnitra rovněž konstatuje, že vrácení věci k novému 

projednání nijak nebrání uplynutí lhůty stanovené v § 97 odst. 2 správního řádu (viz 
rozsudek Nejvyššího správního soudu pod č. j. 7 As 21/2010-232, ze dne 2. 7. 2010).  

  
 
P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 
správního řádu nelze odvolat.                       

 
 

                                                    
                                                    Milan Chovanec  
                                                       ministr vnitra 
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