
Zákon o obcích a předpisy související – základní modul

Anotace: Cílem tohoto e-learningového kurzu je zvýšení dosavadních znalostí 
účastníků v  oblasti obecných principů organizace a činnosti veřejné správy na 
obecní úrovni a prohloubení orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Účastní-
kům kurzu bude objasněno postavení obce v systému veřejné správy. Ujasní si své 
znalosti rozdělení výkonu veřejné správy na samostatnou a přenesenou působnost 
obce, bude umět charakterizovat kompetence a činnosti orgánů obce, včetně je-
jich vzájemných vztahů. Kurz bude pro přehlednost používat posloupnost a syste-
matiku členění dle zákona o obcích a poukazovat na vzájemné provázanosti jeho 
jednotlivých institutů. Dílčím cílem kurzu je též popsat formy dozoru a kontroly nad 
činností obce a vysvětlit vzájemný vztah mezi státem, kraji a obcemi. Kurz obsa-
huje na konci jednotlivých kapitol kontrolní otázky a úkoly pro zájemce. Nedílnou 
součástí kurzu jsou u probíraných institutů cenné příklady z praxe, které umožní 
účastníkům kurzu aplikaci získaných znalostí ve své každodenní praxi.

Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT ČASOVÁ DOTACE

1. Základní vymezení právního postavení obce 1 výuková hodina
2. Základní povinnosti při nakládání s majetkem obce 1 výuková hodina
3. Samostatná a přenesená působnost obce – základní

otázky 1 výuková hodina

4. Práva a povinnosti zastupitelů obce 1 výuková hodina
5. Postavení starosty obce – základní charakteristika 1 výuková hodina
6. Právní postavení obecního úřadu 1 výuková hodina
7. Postavení a působnost výborů zastupitelstva obce 1 výuková hodina
8. Postavení a působnost komisí rady obce 1 výuková hodina
9. Rizika při činnosti obce 2 výukové hodiny
Celková doba vzdělávání 10 výukových hodin

Časová dotace: 10 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Základní vymezení právního postavení obce
2. Základní povinnosti při nakládání s majetkem obce
3. Samostatná a přenesená působnost obce – základní otázky
4. Práva a povinnosti zastupitelů obce
5. Postavení starosty obce – základní charakteristika
6. Právní postavení obecního úřadu
7. Postavení a působnost výborů zastupitelstva obce
8. Postavení a působnost komisí rady obce
9. Rizika při činnosti obce (odpovědnost za škodu, trestněprávní odpovědnost před-

stavitelů obce)


