PRÁVNÍ PORADNA
Odborné poradenské centrum pro obce
Téma: Reklamy na obecním webu-SMO
Datum: 10.4.2015
Související ustanovení zákona:
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Dotaz
Chtěl bych se zeptat, zda je v pořádku, když obec pravidelně zveřejňuje na svých internetových stránkách mezi
oficiálními dokumenty reklamy na zájezdy jedné soukromé cestovní agentury bez jakéhokoli označení, že se
jedná
o
reklamu,
a
navíc
zcela
bezplatně
(viz.
http://www.strancice.cz/dp
a
http://www.strancice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=15606&id_dokumenty=98140), případně
jestli tomu lze nějak zabránit. Obec se na organizaci těchto zájezdů nijak nepodílí a ostatní firmy v obci tuto
možnost reklamy nemají.

Odpověď
Bezpochyby je v hrubém rozporu s úkoly obce a zásadami, kterými se má při své činnosti řídit, jakož i v rozporu
se slibem člena zastupitelstva, pokud se jedná o aktivitu či iniciativu některého z nich, pokud internetové stránky obce slouží jako bezplatná reklamní plocha pro vybrané „spřátelené“ podnikatele v obci a pro jiné nikoliv.
Naproti tomu by bylo možné, a je v některých případech obvyklé, na internetových stránkách uvádět, za dodržení zásady rovného přístupu, informace o firmách působících v obci, popř. uvést vhodným způsobem informaci
o podnikateli, který nějakým způsobem obec či její aktivitu sponzoroval. Umístění klasické reklamy na stránkách
obce obecně nepovažujeme za vhodné. Pokud by k něčemu takovému chtěla obec přesto z jakéhokoliv důvodu
přistoupit, měli by být dodrženy zásady hospodárnosti a reklamní prostor by měl být poskytnut (minimálně)
za cenu v místě a čase obvyklou.
Výslovným zákonným ustanovením tato problematika nicméně upravena není, vycházíme z obecných zásad
činnosti obce, z nichž některé jsou vyjádřeny v zákoně o obcích.

Odůvodnění odpovědi
Výše uvedené úvahy lze abstrahovat např. z § 2 odst. 2 zákona o obcích, podle kterého obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Dále z povinností člena zastupitelstva vyjádřených v jeho slibu: „… Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ a v jiné rovině též z ustanovení o hospodaření obce (§ 38 a 39).
V souvislosti s povinnostmi člena zastupitelstva lze též odkázat na ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích,
podle kterého si může zastupitelstva vyhradit v zásadě jakoukoliv pravomoc v samostatné působnosti obce.
Odpověď byla zpracována v rámci projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec,
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00019. Činnost odborného poradenského centra pro Svaz měst a obcí zajišťuje Společnost pro
rozvoj veřejné správy, o.p.s.
Zpracováno s použitím systému ASPI.

Pokud má člen zastupitelstva za to, že obec upřednostňuje touto formou nedůvodně zájmy konkrétního soukromého subjektu, bude vhodné, aby na to upozornil zastupitelstvo, které může přijmout usnesení, kterým
takové jednání zakáže či stanoví určitá pravidla. Ostatně jiný způsob řešení v tomto případě právní řád nenabízí.

Závěrem pro úplnost dodáváme, že právní názor vyslovený v tomto dopisu není právně závazný, neboť k závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy.
Děkujeme za Váš dotaz.

Pokud máte další otázky, využijte bezplatných služeb Odborného poradenského centra pro obce na telefonním
čísle 226 257 505 nebo pište na e-mailovou adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz. Pokud jste s naší prací
spokojeni, informujte o možnostech právní poradny také své kolegy.
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