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Úvod
Samospráva

územních

samosprávných

celků

představuje

významnou

náležitost

demokratického právního státu a v dnešní době si snad již nelze představit, že by neexistovala.
Každý občan České republiky je součástí nějaké obce a více či méně tak ovlivňuje její chod. Obec
pak naopak může ovlivňovat chování svých občanů. K tomu účelu jí slouží též obecně závazné
vyhlášky. S trochou nadsázky lze říci, že se jedná o „místní zákony“. Neměly by však být
využívány přespříliš. Právě jejich krajní charakter jim dodává významu.
Úprava územní samosprávy a obecně závazných vyhlášek prošla od 90. let minulého století
poměrně velkým vývojem. Významnou úlohu v něm sehrál Ústavní soud. Ne vždy se ovšem
jednalo o přístup ideální. Domnívám se, že zvláště na počátku neměly obce od státu takovou
důvěru, jakou by si zasloužily. Obce však dokázaly, že jsou schopné svou úlohu zvládnout.
V současnosti je zákonodárce i Ústavní soud k obcím vstřícnější. Obce totiž také nyní umějí své
zájmy mnohem lépe hájit. O tom ostatně vypovídá existence a činnost organizací sdružujících
územní samosprávné celky.
Cílem této práce není zabývat se obecně závaznými vyhláškami v celé jejich šíři. K tomu
ostatně ani není dostatek prostoru. Chtěl bych se spíše zaměřit na otázky, jež by si mohly obce
v této souvislosti klást, upozornit na případné změny, které již byly zavedeny nebo které se teprve
chystají, a zamyslet se nad některými problémy současné úpravy. Nelze však opomenout ani ústavní
a zákonné základy vztahující se k tomuto tématu.
V úvodní kapitole se budu věnovat právě obecným východiskům, pojmu územní
samospráva a jejím základním znakům. Další kapitola popíše proces vzniku obecně závazných
vyhlášek, dozor Ministerstva vnitra a řízení před Ústavním soudem. Ve třetí kapitole bych se chtěl
zaměřit na oblasti, které lze obecně závaznými vyhláškami upravovat. Poslední kapitola konečně
krátce pojedná o možnostech obcí tyto právní předpisy realizovat a o jejich vztahu k přestupkům.
Chtěl bych také upozornit na některá pochybení, jichž se obce mohou dopouštět. Je však
třeba si uvědomit, že obce často nedisponují odborníky, kteří by jim s jejich záležitostmi radili.
Proto je v tomto případě nenahraditelná osvětová činnost státu, především Ministerstva vnitra, ale
též dalších organizací. Pokud ovšem i přes veškerou pomoc stále chybují, nelze je dále omlouvat.
Problém podle mého názoru prohlubuje také skutečnost, že obcím často nehrozí žádné sankce za
nedodržení jejich povinností.
Přes veškeré výtky jsem však zastáncem silné územní samosprávy. Jakákoliv opatření by
měla být přijímána co nejblíže jejich adresátům. Co lze tedy upravit na místní úrovni, neměl by činit
stát centrálně. Na druhou stranu si nemyslím, že přílišná regulace je vhodná. V některých případech
5

je ovšem nezbytná.
Podmínky v každém místě, v každé obci jsou rozdílné. Tyto rozdíly by měla právní úprava
reflektovat. Měla by územním samosprávným celkům umožnit pružně reagovat na jejich
specifickou situaci. S tímto vědomím by se též mělo přistupovat k obecně závazným vyhláškám.
Pokud mají účinně upravovat specifika daného místa, nelze po nich požadovat, aby byly všechny
napříč státem naprosto stejné. Může se též stát, že jedna obec nepřijme žádnou a sousední obec
naopak dlouhou řadu. Podle mého názoru však není důležité, nakolik obce možnost vydání obecně
závazných vyhlášek využijí. Důležitější je samotná existence této možnosti. Skutečnost, že pokud
by bylo potřeba, mají ji obce k dispozici.
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1. Základní východiska
„Obecně závazné vyhlášky jsou formou normotvorby subjektů územní samosprávy, tj. obcí
a krajů, a jsou jedním z projevů jejich práva na samosprávu.“1 Z pohledu krajů se může jednat
o záležitost nepříliš významnou2, ale u obcí má tato forma normotvorby jistě své místo, zvláště když
si uvědomíme, že v České republice existuje přes 6 200 obcí. Vzhledem k tomu ponechám kraje
stranou a v dalším textu se zaměřím především na obce. Zvláštní postavení v rámci obcí má hlavní
město Praha, kterému také nebudu věnovat tolik prostoru. Jestliže proto v následujícím textu budu
uvádět pojem obecně závazné vyhlášky, budu tím myslet ty přijímané obcemi. Nežli se budu za
bývat samotnými obecně závaznými vyhláškami, chtěl bych se nejprve pokusit o vymezení pojmu
samosprávy a souvisejících pojmů.

1.1. Samospráva
Samospráva spolu se státní správou tvoří hlavní větve správy veřejné. Rozlišují se dvě
základní pojetí samosprávy. V politickém pojetí se klade důraz na to, že se na veřejné správě
podílejí občané. Právní pojetí naopak znamená, že veřejnou správu vykonává subjekt odlišný od
státu.3
Podle Pavla Zářeckého „je samospráva v nejobecnějším smyslu vymezována jako
samostatná, nezávislá, svobodná sebespráva“4. Zároveň rozlišuje její aspekty politické, právní,
ekonomické, sociologické, sociálně psychologické a organizačně institucionální. Stanislav Kadečka
ji definuje takto: „Samospráva je tedy vedle státní správy jednou z větví veřejné správy jako
projevu výkonné moci ve státě, a to větví nezávislou a státní správě nepodřízenou, vykonávanou
subjekty od státu odlišnými. Samospráva je vykonávána vlastním jménem, na vlastní odpovědnost
a vlastními prostředky samosprávných korporací.“5
Přestože samospráva značí jistou míru svobody a nezávislosti, nemůže být takto chápána
bezbřeze a nesmí vyústit ve svévoli. I pro ni platí pravidla obsažená v právním řádu. A přestože je
svým způsobem vykonávána celým osobním substrátem, je zejména na volených zástupcích těchto
subjektů, aby si to uvědomili a znali meze, ve kterých se mohou pohybovat. Jen v takovém případě
bude zajištěno správné fungování samosprávy a hlavně respekt k ní.
1
2

3
4
5

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 48.
Kraje mohou podle § 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), obecně závaznou vyhláškou ukládat
povinnosti fyzickým a právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon. Takovým zákonem je zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Podle jeho ustanovení [§ 43 odst. 11, § 78 odst. 1 písm. c)] kraje obecně závaznou vyhláškou vyhlásí
závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje. Vedle toho některé kraje obecně závaznou vyhláškou upravují
své symboly.
Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017,
s. 102, 103.
Zářecký, P. in Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 1. díl Obecná státověda. Praha: Leges, 2014, s. 329.
Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 7.
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Vedle územní samosprávy, která jediná je zaručena Ústavou, lze rozlišovat i samosprávu
zájmovou (označovanou též jako profesní). Vladimír Sládeček však používá dělení na územní,
profesní a ostatní.6 S tímto členěním spíše souhlasím. Dle mého názoru je přesnější a lépe odpovídá
podstatě jednotlivých samospráv. Pod profesní samosprávu se řadí stavovské komory, například
Česká advokátní komora, Česká lékařská komora nebo Česká komora architektů. K ostatní
samosprávě patří samospráva vysokých škol. Dále se však budu zabývat pouze samosprávou
územní.

1.2. Územní samospráva
„Ústavní soud považuje místní samosprávu za nezastupitelnou složku rozvoje demokracie.
Místní samospráva je výrazem práva a schopnosti místních orgánů, v mezích daných zákonem,
v rámci své odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva regulovat a řídit část veřejných
záležitostí.“7
Výchozím ustanovením je čl. 8 Ústavy České republiky8 (dále jen „Ústava“), který zaručuje
samosprávu územních samosprávných celků. Územní samosprávu lze tedy považovat za jednu
z podstatných náležitostí demokratického právního státu, jejichž změna je nepřípustná (čl. 9
odst. 2).9 Základními územními samosprávnými celky jsou podle čl. 99 obce. Vyššími územními
samosprávnými celky pak kraje. Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů,
která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1), a veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít
vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu (čl. 101 odst. 3). Ochranu před nezákonným
zásahem státu poskytuje územní samosprávě Ústavní soud podle čl. 87 odst. 1 písm. c). Ústavní
úprava územní samosprávy je však velmi stručná10 a k jejímu bližšímu vymezení podstatně přispívá
právě Ústavní soud.
Významným dokumentem týkajícím se územní samosprávy je Evropská charta místní
samosprávy z roku 1985, k níž Česká republika přistoupila v roce 1998.11 Jedná se o mezinárodní
smlouvu sjednanou na poli Rady Evropy. Jedním ze základních východisek Charty obsažených
v preambuli je, „že místní společenství jsou jedním z hlavních základů jakéhokoliv demokratického
zřízení“ a „že právo občanů podílet se na chodu věcí veřejných je jednou ze základních
demokratických zásad sdílených všemi členskými státy Rady Evropy“. V čl. 3 odst. 1 uvádí, že
6
7
8
9

Sládeček, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 311, 319.
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/96.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Srov. Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 14 nebo Sládeček,
V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 99.
10 Jak sám Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/02 konstatuje: „Garance územní samosprávy podle Ústavy je
lakonická.“
11 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy.
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„místní samospráva označuje právo a schopnost místních společenství v mezích daných zákonem
na svou odpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva upravovat a spravovat podstatnou část věcí
veřejných“.
K povaze Charty se vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/02. „Charta
není klasickou smlouvou o lidských právech, netýká se jednotlivců, nýbrž společenství občanů,
zakládá kolektivní práva. (…) Pravidla jí vyjádřená, která tvoří evropský standard místní
samosprávy, jsou stěží přímo uplatnitelná (self-executing). Evropský standard územní samosprávy
je vyjádřen vlastnostmi, které má samospráva smluvní strany vykazovat, resp. práv, jež má požívat.
(…) Práva zaručená Chartou územní samosprávě smluvních stran jsou rámcová. Charta sama
v řadě ustanovení počítá s podrobnou vnitrostátní právní úpravou, která zajisté představuje meze,
ve kterých se územní samospráva bude pohybovat. Rozhodně nezaručuje úplnou svobodu územní
samosprávy. Ta není evropskou tradicí. (…) Už vůbec Charta nečiní z územní samosprávy
svrchovaná tělesa blížící se státům.“
Samospráva obce má dvě podoby. Obec vystupuje na jedné straně jako subjekt veřejné moci
v nadřazeném postavení vůči jiným osobám. Pak podléhá ustanovením Ústavy a Listiny základních
práv a svobod12 (dále jen „Listina“), podle nichž lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny). Na druhé straně
vystupuje jako právnická osoba soukromého práva a platí pro ni zásada, že může činit, co není
zákonem zakázáno, a nesmí být nucena činit, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 3 Listiny).13
„Obec jako územní samosprávný celek je územním společenstvím občanů, jde tedy
o pospolitost osob (občanů obce) žijících na určitém území (území obce) a spravujících své
záležitosti (právo na samosprávu).“14 Mezi základní znaky územních samosprávných celků tedy
patří územní základ, osobní základ a právo na samosprávu. Právu na samosprávu jsem se již
věnoval výše. V následujících odstavcích bych chtěl blíže rozebrat zbývající dva znaky.
1.2.1. Územní základ
Z hlediska území je v České republice třeba rozlišovat územní a samosprávné členění.15
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, dělí území státu na 7 krajů a 76 okresů, území
12 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České
republiky.
13 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2008, s. 47, 48.
14 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2008, s. 2.
15 Tento nesoulad má do budoucna odstranit vládní návrh zákona o územně správním členění státu (sněmovní tisk
395). Návrh člení správní obvody kraje na správní obvody obcí s rozšířenou působností, které jsou vymezeny
výčtem území obcí a vojenských újezdů. Okresy mají být zachovány a vymezeny prostřednictvím správních
obvodů obcí s rozšířenou působností. V hlavním městě Praze pak má být stejně jako nyní na úrovni okresů
vymezeno 10 obvodů prostřednictvím správních obvodů městských částí.
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Prahy pak na 10 obvodů. Okresy se dále člení na obce, resp. území obcí, a vojenské újezdy.
Samosprávné členění zavedla až Ústava ČR, podle níž se Česká republika člení na obce a kraje.
Spíše teoretickou otázkou může být, zda lze vytvořit i jiné územní samosprávné celky, jejichž
existenci Ústava výslovně nepředpokládá. Vedle toho lze hovořit ještě o členění administrativním
(správním) vyplývajícím z územní kompetence správních orgánů.16
Obce podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (dále jen „obec. zř.“), tvoří
územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Podle § 18 odst. 2 má obec jedno nebo více
katastrálních území. Katastrální území vymezuje § 2 písm. h) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), jako technickou jednotku, kterou tvoří místopisně uzavřený
a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí17. Novela zákona z roku 2016 (§ 26a obec. zř.)
zavedla pravomoc Ministerstva vnitra v případě, že území obce nebo jeho část je součástí
katastrálního území jiné obce, rozhodnout o změně hranic obcí, pokud o tom obce do jednoho roku
od jeho výzvy neuzavřou dohodu. Souhlasím s názorem18, že tato úprava může představovat zásah
do ústavně zaručeného práva na samosprávu. Vhodnější by jistě bylo, kdyby se katastrální území
přizpůsobovalo území obcí.
Kromě této problematické úpravy zákon počítá i s jinými možnostmi změny území obcí.
Jedná se zejména o sloučení obcí, připojení obce, oddělení části obce a případné jiné územní změny.
Územní změny mohou mít též vliv na normotvorbu obcí dotčených těmito změnami. Konkrétně
dohoda o sloučení nebo připojení vyžaduje určení právních předpisů, které po této územní změně
zůstanou v platnosti (§ 19 odst. 5 obec. zř.).
S územním členěním souvisí též otázka statutárních měst. Statutární města jsou
vyjmenovaná v § 4 odst. 1 obec zř.19 Jejich území může (ale nemusí) být členěno na městské
obvody nebo části. Územně členěná statutární města přijímají podle § 130 formou obecně závazné
vyhlášky statut, kterým stanoví zejména vymezení území obvodů (částí), pravomoc na úseku jejich
samostatné a přenesené působnosti, zdroje peněžních příjmů nebo způsob projednání návrhů obecně
závazných vyhlášek a nařízení města s obvody (částmi). Městské obvody nebo části však nemohou
vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení (§ 134 odst. 2).
Od městských obvodů (částí) je nutné odlišovat části obcí podle § 27 odst. 2 obec. zř. To
jsou evidenční jednotky vytvářené budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými
v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území.
16 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované vydání.
Praha: Leges, 2015, s. 996, 997.
17 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, používá pojem nemovitá věc.
18 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 93.
19 V současnosti je v České republice 26 statutárních měst.
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1.2.2. Osobní základ
Osobní základ obce tvoří občané obce, tedy fyzické osoby, které jsou státními občany České
republiky a mají v obci trvalý pobyt (§ 16 odst. 1 obec. zř.). V širším smyslu sem lze řadit i cizince
s trvalým pobytem na území obce, vlastníky nemovitostí na území obce a právnické osoby a další
podnikatele se sídlem nebo provozovnou na území obce. Tyto osoby mají právně kvalifikovaný
vztah k území obce.20
Práva občanů obce, vlastníků nemovitostí na území obce a cizinců s trvalým pobytem
v obci, kteří dosáhli věku 18 let, upravují ustanovení § 16 odst. 2 a § 17 obec. zř. Nejvýznamnějším
se může jevit právo volit a být volen do zastupitelstva obce a právo hlasovat v místním referendu za
podmínek stanovených zvláštním zákonem, jež náleží občanům obce a, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva, též cizincům s trvalým pobytem.21
Domnívám se však, že významnějšími, a možná trochu opomíjenými, jsou práva vyjadřovat
stanoviska k projednávaným věcem na zasedání zastupitelstva, požadovat projednání určité
záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem a podávat orgánům obce
návrhy, připomínky a podněty. Tato práva jednak náleží širšímu okruhu osob (kromě občanů
a cizinců s trvalým pobytem též fyzickým osobám vlastnícím na území obce nemovitost), a spíše
tak umožní prosazovat zájmy osob žijících v obci, jednak je lze uplatňovat průběžně, kdykoliv
vyvstane taková potřeba. Naopak volební právo je omezeno volebním obdobím a lze pochybovat,
nakolik uplatnění tohoto práva dokáže prosadit zájem toho kterého voliče. Volby ale jistě mají
význam například v případě zásadních otázek, které obec rozdělují. Pak se mohou stát jakýmsi
referendem o daném problému.

1.3. Působnost obcí
Působnost znamená vymezení okruhu úkolů daného subjektu. Působnost územních
samosprávných celků se tradičně dělí na samostatnou a přenesenou. Výkon územní samosprávy,
která náleží do samostatné působnosti, znamená decentralizaci veřejné správy. Naopak plnění úkolů
v rámci přenesené působnosti vyjadřuje dekoncentraci státní správy. 22 Ústava uvedené pojmy
nezmiňuje, ale obec. zř. toto členění používá v hlavě II a III.
1.3.1. Samostatná působnost
20 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017,
s. 97, 98.
21 Právo občanů Evropské unie volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za
stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu zakotvuje článek 20 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské
unie a čl. 40 Listiny základních práv Evropské unie. Pravidla pro výkon tohoto práva stanovuje na základě čl. 22
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie směrnice Rady 94/80/ES.
22 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017,
s. 167.
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Samostatná působnost znamená správu záležitostí, které obec spravuje samostatně (§ 7
odst. 1 obec. zř.). Je to tedy jen jiný výraz pro samosprávu. 23 Ústava však věci samosprávy blíže
nevymezuje, to ponechává běžným zákonům. K tomu je ale třeba upozornit na slova Ústavního
soudu: „Ústavní garance práva na územní samosprávu má nepochybně i materiální aspekt;
prováděcí zákon nemůže obsah ústavně garantovaného práva na územní samosprávu vyprázdnit či
fakticky eliminovat.“24
Podle § 35 odst. 1 obec. zř. do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou
v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde
o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy. Druhý odstavec tohoto ustanovení odkazuje na § 84, 85
a 102 (pravomoc zastupitelstva a rady obce), ze samostatné působnosti vyjímá vydávání nařízení
a uvádí, že obec v samostatné působnosti pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb svých občanů.
Samostatné působnosti je dále v rámci hlavy II věnováno například zřizování obecní policie,
hospodaření obce nebo spolupráce mezi obcemi. Do samostatné působnosti může určitou záležitost
svěřit i zvláštní zákon. V této souvislosti platí pravidlo § 8 obec. zř: „Pokud zvláštní zákon
upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy
o samostatnou působnost.“ Ustanovení však nelze chápat absolutně a nepoužije se v případě, kdy
nepochybně půjde o přenesenou působnost, přestože tak v zákoně nebude výslovně označena.25
P. Zářecký rozděluje kompetence, které spadají do samostatné působnosti, na ekonomické
(sestavování rozpočtu, hospodaření s majetkem), sociální (zakládání škol), politické (rozhodování
o vyhlášení referenda, zřizování orgánů obcí), právní (vydávání obecně závazných vyhlášek),
prognostické (přijímání koncepčních dokumentů), ekologické (zajišťování čistoty) a ostatní sloužící
k uspokojování potřeb občanů.26
1.3.2. Přenesená působnost
Přenesenou působnost, respektive výkon státní správy, umožňuje čl. 105 Ústavy svěřit
orgánům samosprávy, a to jen tehdy, stanoví-li tak zákon. Tato působnost je „nejdůležitějším
případem delegace výkonu státní správy na jiný subjekt veřejné správy“27.
23 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované vydání.
Praha: Leges, 2015, s. 1008.
24 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/10.
25 Takovým případem bude například situace, kdy zákon danou záležitost svěřuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, aniž výslovně stanoví, že se jedná o přenesenou působnost.
26 Zářecký, P. in Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2015, s. 1008, 1009.
27 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 84.
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„Ústavní text neříká jednoznačně, zda lze územním samosprávným celkům uložit výkon
státní správy autoritativně, či je možno takový zákonný přenos provést jedině na základě dohody
mezi státem a příslušným územním samosprávným celkem. Ve světle důrazu na samosprávu by se
jistě jevil nosnější požadavek konsensu. Na druhé straně je však patrno, že jednotný výkon státní
moci v přenesené působnosti obcemi, městy a kraji je u nás všeobecně přijímán a nikdy nebyl
zpochybňován jako neslučitelný s právem územních společenství občanů na samosprávu.“28
V rámci obec. zř. je přenesená působnost upravena v hlavě III. Zákon rozlišuje přenesenou
působnost v základním rozsahu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (§ 61 odst. 1). Výčet obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí
s rozšířenou působností stanoví zvláštní zákon29 a jejich správní obvody vyhláška Ministerstva
vnitra30.
Vedle jmenovaných obecních úřadů mohou přenesenou působnost vykonávat také zvláštní
orgány obcí, například přestupkové komise31, komise pro sociálně-právní ochranu dětí32 nebo
povodňové komise33, a komise rady obce, rada, případně zastupitelstvo nebo starosta obce. Zákon
též umožňuje obcím uzavřít veřejnoprávní smlouvu o postoupení výkonu přenesené působnosti
(§ 63, § 66a obec. zř.).
Při výkonu přenesené působnosti se orgány obcí řídí při vydávání nařízení zákony a jinými
právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních
úřadů, jakož i opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu
přenesené působnosti (§ 61 odst. 2 obec. zř.).
Na výkon státní správy dostávají obce podle § 62 obec. zř. příspěvek ze státního rozpočtu.
Výše příspěvku se určuje v každoročním zákoně o státním rozpočtu a nemusí krýt plně náklady
spojené s tímto výkonem.34 Výše příspěvku je mimo jiné závislá na rozsahu přenesené působnosti
a na velikosti správního obvodu vyjádřeného počtem obyvatel.35 36

1.4. Právní předpisy obcí
Jak již byl naznačeno výše, obce vydávají právní předpisy jak v samostatné (obecně závazné
28 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/02.
29 Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
30 Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů
obcí s rozšířenou působností.
31 Srov. § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
32 Srov. § 38 zákona č. 356/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
33 Srov. Díl 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
34 Pro rok 2019 má tento příspěvek pro obce bez hlavního města Prahy činit skoro 9,5 miliardy korun. Pro Prahu je to
další miliarda korun. Přitom pro kraje zákon o státním rozpočtu počítá s příspěvkem přes 1,3 miliardy korun.
35 Přílohy č. 5 až 8 k zákonu č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.
36 Pro představu Liberec s přibližně 100 tisíci obyvateli ve svém rozpočtu pro rok 2019 počítá s příspěvkem přes 80
milionů korun, přičemž příjmy pro tento rok plánuje ve výši přes 2 miliardy korun.
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vyhlášky), tak v přenesené působnosti (nařízení). V obou případech se však jedná o podzákonné
právní předpisy a při jejich vydávání platí ústavní pravidla obsažená v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 4
odst. 1 Listiny, že povinnosti lze ukládat jen na základě zákona, v jeho mezích a způsoby, které
stanoví zákon, a v čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny, že nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.37
„Při výkonu státní správy se vydávání právních předpisů orgány územní samosprávy řídí
režimem shodným jako u právních předpisů správních úřadů.“38 Orgány územní samosprávy tedy
stejně jako ministerstva a jiné správní úřady vydávají právní předpisy na základě zákona a v jeho
mezích, jsou-li k tomu zákonem zmocněny (čl. 79 odst. 3 Ústavy). 39 Jedná se o odvozené, prováděcí
právní předpisy. V případě obcí se podle § 11 odst. 1 obec zř. nazývají nařízení. K vydávání
nařízení je příslušná rada obce. V obcích, kde rada není zřízena, náleží tato pravomoc zastupitelstvu
(§ 84 odst. 3 obec. zř.). Obce s rozšířenou působností mohou vydávat nařízení též pro svůj správní
obvod.40
Obecně závazné vyhlášky patří mezi statutární předpisy a jsou považovány za originární
pramen práva.41 Pro tyto předpisy je klíčové ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy, podle něhož mohou
zastupitelstva v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Tato působnost může být
stanovena jen zákonem (čl. 104 odst. 1). Tato ustanovení nalézají zákonný odraz především v obec.
zř. (např. § 10 nebo § 84).
Na rozdíl od nařízení je vydávání obecně závazných vyhlášek právem, nikoliv povinností. 42
V minulosti byla obecně závazným vyhláškám, zejména možnosti ukládat touto cestou povinnosti,
věnována velká pozornost, ke které přispěl velkou měrou Ústavní soud svou judikaturou.
V následujícím textu se jimi již budu zabývat podrobněji.

37 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017,
s. 141.
38 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 48.
39 Na tomto místě jen upozorním na nesoulad mezi ústavní a zákonnou úpravou. Zatímco podle Ústavy mohou tyto
právní předpisy vydávat „orgány územní samosprávy“, podle obec. zř. je vydávají „obce“. V praxi by ale v tomto
ohledu neměly být problémy, protože obec. zř. jednoznačně stanovuje k tomu příslušné orgány.
40 M. Kopeckému se „svěření normotvorné pravomoci orgánům některých územních samosprávných celků i mimo
území těchto celků“ jeví jako „nevhodné, spíše však odporující ústavně zaručenému právu na samosprávu“. Srov.
Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017,
s. 156. Spíše však souhlasím s V. Sládečkem: „vydávání nařízení má charakter výkonu státní správy, nikoli
samosprávy. Nejedná se o samostatné (autonomní) rozhodování orgánu obce, ale o jednání, které je podmíněno
konkrétním zákonným zmocněním a jen v jeho rámci se obsah předpisu může pohybovat.“ Srov. Sládeček, V.
Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 64.
41 Odlišně např. Sládeček, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer,
2013, s. 66.
42 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 127.
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2. Přijímání obecně závazných vyhlášek
V této části práce bych se chtěl blíže zaměřit na celý proces přijímání obecně závazných
vyhlášek od počátečního podnětu, přes vyhlášení až po případné řízení před Ústavním soudem.
V tomto ohledu je významná též dozorová činnost Ministerstva vnitra. V současné době sílí tlak na
větší transparentnost a otevřenost veřejnosti. Tímto trendem, který je podle mého názoru správný,
bych se chtěl také více zabývat. Nejprve bych se ale pokusil popsat, jak mají obce při přijímání
obecně závazných vyhlášek postupovat.

2.1. Motivace k přijetí právního předpisu
Právo navrhnout43 přijetí obecně závazné vyhlášky mají podle zákona (§ 94 odst. 1 obec. zř.)
členové zastupitelstva, jeho výbory a rada obce. Podle Zdeňka Koudelky44 toto právo náleží též
tajemníkovi obecního úřadu jako součást jeho práva hlasu poradního (§ 110 odst. 5 obec. zř.). Spíše
se však kloním k názoru, že se ze strany tajemníka obecního úřadu nejedná o návrh, kterým by bylo
zastupitelstvo povinno se zabývat. To ovšem neznamená, že se jím zabývat nesmí. Z § 16 odst. 2
písm. f) obec. zř. dále vyplývá, že takový návrh mohou učinit též občané obce. Pokud žádost
podepíše alespoň 0,5 % občanů obce, musí být na zasedání zastupitelstva projednána do 90 dnů.
Nelze však vyloučit, aby jednací řád zastupitelstva okruh těchto osob rozšířil. Nic také nebrání
tomu, aby výše uvedeným osobám a orgánům dal podnět k předložení takového návrhu kdokoliv.
Motivace k přijetí obecně závazné vyhlášky může být různá a souvisí zejména se situací
a podmínkami v dané obci a s oblastmi, jež lze takto upravovat. Obce tak nejčastěji zavádí místní
poplatky, které mohou mít dvojí funkci. Jednak se může jednat o významný příjem do obecního
rozpočtu, jednak představují regulační nástroj. Dále je lze využít i ke statistickým účelům
(například lze takto zjistit vytíženost ubytovacích zařízení, resp. počet ubytovaných osob v obci).
Rozpočtovou a regulativní funkci pak mají též koeficienty ovlivňující výši daně z nemovitých věcí.
Další skupinu tvoří obecně závazné vyhlášky spíše organizačně technického charakteru. Obce tak
zřizují, případně ruší obecní policii, vydávají požární řád, stanovují systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním
území nebo stanovují školské obvody základních a mateřských škol. Obecně závaznými vyhláškami
však lze také přímo regulovat chování fyzických i právnických osob. K takovému kroku se obce
nejspíše uchýlí v případě, že mají s takovým chováním negativní zkušenosti nebo pokud vyvolává
mezi obyvateli negativní ohlasy.
43 Jedná se o návrhy, které musejí být projednány, resp. zařazeny na program jednání zastupitelstva. „Nezávazné“
návrhy vedle toho může podat každý, ale zastupitelstvo se jimi nemusí zabývat.
44 Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008,
s. 112.
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Přijetí právní regulace by však podle mého názoru mělo být až posledním řešením v situaci,
kdy ostatní prostředky selžou. V řadě situací totiž může stačit pouhé upozornění nebo doporučení,
aniž by bylo nutné daný problém projednávat na zasedání zastupitelstva. Samozřejmě v některých
případech jiná možnost není. Pokud již problém dosáhne takové intenzity, že se jím bude zabývat
zastupitelstvo, měla by v ideálním případě před předložením konkrétního znění obecně závazné
vyhlášky proběhnout obecná diskuze, zda je taková regulace vhodná a potřebná a zda je způsobilá
dosáhnout vytyčeného cíle.

2.2. Přijetí obecně závazné vyhlášky
Návrh obecně závazné vyhlášky obvykle zpracovávají určené orgány či osoby (zejména
oddělení obecního úřadu, v případě malých obcí spíše určený zaměstnanec). Je však vhodné, aby jej
konzultovaly se všemi dotčenými subjekty. Lze ho také předložit širší veřejnosti (například
zveřejněním na úřední desce nebo v místním tisku) a poskytnout jí tak možnost se s ním předem
seznámit a vyjádřit se k němu. Zvláště na místní úrovni považuji tento postup za vhodný. V případě,
že má možnost se k zamýšlené právní úpravě vyjádřit co nejširší okruh osob, přičemž se následně
tyto připomínky v textu předpisu zohlední, je větší pravděpodobnost, že budou přijatá pravidla
dodržována. Územně členěná statutární města musí navíc návrh projednat s městskými obvody
(částmi). Obce mají též možnost konzultovat tvorbu obecně závazných vyhlášek s Ministerstvem
vnitra (s příslušným územním pracovištěm odboru veřejné správy, dozoru a kontroly). Nepříliš
vhodné se mi jeví opisování obecně závazných vyhlášek již vydaných v jiných obcích. Pro
zpracování návrhu nejsou sice stanoveny žádné lhůty, avšak tento proces by měl trvat tak dlouho,
aby měly oslovené subjekty a orgány dostatečný čas se vyjádřit.
Zbyněk Šín upozorňuje, že se při přípravě právního předpisu „opomíjí někdy racionální
přístup k právní úpravě. Dává se přednost administrativním zvyklostem a navyklé rutině, neberou
se dostatečně v úvahu stanoviska a připomínky řízených orgánů a organizací a jejich praktické
zkušenosti. Nový předpis se vydává jen proto, že se vyskytl ojedinělý poruchový případ, jehož
příčina nebyla v obsahu právní úpravy, přitom se však hledá východisko v legislativním opatření,
vymýšlejí se kazuistické způsoby řešení, předepisují se další podmínky a náležitosti, vyžadují se
další opatření a potvrzení, nejrozmanitější kritéria, k nimž se má přihlížet.
Pro předcházení poruchovým jevům má takový způsob zanedbatelný význam, zato přináší
další úřadování a další poplatky za úřední výkony a zbytečně zatěžuje občany i organizace.“45
2.2.1. Náležitosti
Obec. zř. nevyžaduje kromě označení vydavatele a podpisů (§ 104 odst. 2, § 111) žádné
45 Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 130, 131.
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další náležitosti. Vlastní text sice výslovně vyžadován není, ale bez něj by nešlo o právní předpis.46
Z. Koudelka shrnuje náležitosti takto: označení vydavatele, název, úvodní věta, vlastní text, odkazy
a poznámky, podpisy, přílohy.47
V názvu obecně závazné vyhlášky48 se uvede název obce, číslo předpisu, rok vydání
a stručné vyjádření obsahu. Pro číslování platí pravidlo § 12 odst. 4 obec. zř.: „Právní předpisy
obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního
roku.“ Obecně závazné vyhlášky a nařízení se tedy označují v jedné číselné řadě.
Po názvu by měla následovat úvodní věta, která obsahuje číslo usnesení, den přijetí
a označení ustanovení, na jehož základě byla vydána. Není však nutné (ani vhodné) uvádět
ustanovení obec. zř. [§ 84 odst. 2 písm. h)], které jen opakuje znění Ústavy, že zastupitelstva mohou
vydávat obecně závazné vyhlášky.
Na obsah obecně závazných vyhlášek jsou kladeny stejné formální a technické požadavky
jako na jiný právní předpis.49 Přiměřeně přitom lze použít legislativní pravidla vlády. Především je
nutné, aby znění bylo přesné a srozumitelné, mělo by mít logickou a přehlednou strukturu.
Z jazykového hlediska je třeba, aby se ctil obecný význam slov. V případě víceznačnosti by měl být
daný výraz dostatečně vymezen. K nárokům na náležitosti obecně závazných vyhlášek se velmi
výstižně vyjádřil též Ústavní soud: „Zajisté je pravda, že mezi základní principy právního státu
patří právní jistota adresátů právní normy ohledně toho, co jest jejím obsahem. Jazyková
správnost, jednoznačnost, přesnost, ustálenost a zřetelnost jsou náležitostí právních termínů
a právní stylistiky. Samozřejmé lpění na těchto požadavcích nesmí se však zvrhnout v nepřiměřený
požadavek mající za potřebné kdekterý pojem v právním předpise použitý v tomtéž předpise
definovat, a to s mylným předpokladem, že takový postup je nezbytný pro odstranění jeho údajné
neurčitosti. Ve skutečnosti je jistá míra neurčitosti nezbytnou vlastností každé právní normy; teprve
neurčitost vylučující seznání normativního obsahu právní normy za pomoci obvyklých
interpretačních postupů činí ji rozpornou s ústavním požadavkem právní jistoty.“50
Rovněž se doporučuje zpracovat důvodovou zprávu, v níž se uvedou zejména motivy a cíle
předkládané právní úpravy a její dopady. Důvodová zpráva může též obsahovat vyjádření
oslovených orgánů, případně i dalších subjektů. To lze však učinit též v předkládací zprávě.
46 Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008,
s. 94.
47 Tamtéž.
48 Mělo by se používat označení, se kterým počítá Ústava a obec. zř., tedy „obecně závazná vyhláška“, nikoliv jen
„vyhláška“. Výraz „vyhláška“ lze však v dalším textu využít jako legislativní zkratku.
49 V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 28/09, bod 44 Ústavní soud uvádí, že „musí rovněž naplňovat obecná kriteria tvorby
právních předpisů spočívající v požadavcích jejich určitosti, srozumitelnosti a adekvátní interpretovatelnosti.
Nedostatek některé z těchto podmínek pak představuje vadu, pro kterou je nutno obecně závaznou vyhlášku nebo
její jednotlivá ustanovení zrušit.“
50 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 28/12, bod 25.
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Podle Ústavního soudu „zejména od menších obcí nelze očekávat, že své právní předpisy
budou formulovat ve stejné kvalitě, jakou by měly mít formulace zákonných norem, neboť obce
zpravidla nedisponují erudovanými legislativci. Na stranu druhou však nelze ani v případě
právních předpisů obcí připustit, aby jejich ustanovení byla formulována natolik neurčitě či
nesrozumitelně, že by adresát těchto norem nebyl schopen předvídat jejich aplikaci a neměl
možnost upravit podle toho své chování.“51 52
Obecně závazné vyhlášky mohou, ale nemusí obsahovat preambuli. Preambuli lze využít
jako interpretační vodítko. Základní členění právně závazného textu je na paragrafy nebo články. Ty
lze dále dělit na odstavce. V rámci odstavců lze rozlišovat pododstavce označené písmeny a body
označené čísly. V případě využití všech písmen abecedy lze písmena zdvojit (tedy aa, ab atd.).
Takový postup je však velmi nevhodný, jelikož se právní předpis stává nepřehledným. Vyšší členění
poté může být na oddíly, díly, hlavy a části. Není však nutné využít všechny stupně struktury, a to
zvláště u krátkých textů.
Právní předpisy obcí nejsou určeny k reprodukci jiných právních předpisů.53 Jestliže tak
výjimečně činí, musí to být zcela přesně.54 Dále nutno dodat, že obecně závazné vyhlášky by měly
mít pouze normativní obsah a jejich vydáním nelze obcházet rozhodnutí v konkrétní věci vůči
konkrétním adresátům.55
K požadavku obecnosti norem ve vztahu k obecně závazným vyhláškám se vyjádřil též
Ústavní soud v bodu 40 nálezu sp. zn. Pl. ÚS 56/10: „Ústavní soud traktoval, že výjimkou, při
jejímž splnění lze akceptovat právní předpis upravující jedinečný (konkrétní) případ, je situace, kdy
taková regulace nepředstavuje porušení principu rovnosti. Regulace jedinečných případů a jejich
vydělení z rámce obecnosti proto musí být jednoznačně objektivně ospravedlněná a nesmí být
výrazem libovůle. Současně však je nutno mít při zacházení s těmito kautelami na zřeteli, že byly
Ústavním soudem vysloveny ve vztahu k normám zákonným, jež z povahy věci musí být nadány
velkou mírou obecnosti. Vztahovat bez dalšího požadavek obecnosti ve stejné míře na obecně
závazné vyhlášky, které regulují aktivity a důsledky lidské činnosti v obcích podle místních specifik,
51 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06, bod 50.
52 Srov. odlišné stanovisko V. Sládečka k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/15: „Především se domnívám, že právě obecně
závazné vyhlášky určené nejen všem občanům obce, ale i osobám, které se na území obce nacházejí, by se měly
vyznačovat vysokou úrovní srozumitelnosti. Se zákony – jejichž legislativně-technická úroveň ovšem také vždy
nebývá vysoká – se občané jistě také setkávají. Ale pro praktický život v obci, zvláště pokud se chce upravit nějaký
zákaz, který musí být každodenně respektován, nepovažuji za rozumné stanovit jakási "nižší" kritéria
srozumitelnosti. Dokonce v tom směru, že by běžný občan měl v daném případě ovládat principy teleologického
výkladu.“
53 K tomu nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/99: „Pokud by snad mělo být smyslem obecně závazné vyhlášky
poskytnout občanům přehledný souhrn jejich právních povinností, (…) je třeba poznamenat, že k takovému
informování občanů má obec řadu jiných možností a nástrojů, nikdy však podobnému účelu nemůže sloužit obecně
závazný právní předpis.“
54 Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 321.
55 Tamtéž.
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by bylo nepřípadné. Ve vztahu k obecně závazným vyhláškám (…) je nutno požadavek obecnosti
regulace interpretovat tak, že se vymezení míst musí opírat o racionální důvody, neutrální
a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním osobám, na něž regulace při aplikaci dopadá.“
Odkazy a poznámky přispívají ke snadnější orientaci v právu. Odkaz je obsažen přímo
v textu předpisu a odkazuje na jiný právní předpis. Z. Koudelka odkazy dělí na statické
a dynamické.56 V případě statického odkazu je odkazovaný předpis označen názvem i číslem a je
třeba ho použít ve znění ke dni platnosti obecně závazné vyhlášky, která na něj odkazuje. Naopak
dynamický odkaz se označuje jen názvem předpisu, který se tak použije v aktuálním znění.
Vedle toho poznámky pod čarou podle Ústavního soudu „nemají závazný normotvorný
charakter a nejsou součástí právního předpisu; jedná se o informaci k výkladu e ratione legis, kdy
mohou eventuálně mít pouze pomocný (orientační) interpretační význam, takto slouží jen
k orientaci, přičemž právní norma, na kterou poznámka odkazuje, musí být interpretována
a aplikována ve shodě s právní normou odkazující a důsledně ve shodě s celým právním řádem“.57
Podle § 104 odst. 2 obec. zř. podepisuje právní předpisy obce starosta spolu
s místostarostou. Absence podpisů však nemá vliv na platnost nebo zákonnost daného předpisu.
V opačném případě by totiž podpisující osoby měly absolutní právo veta.58
Na závěr obecně závazné vyhlášky může být uvedena příloha, která konkretizuje některé
údaje v textu předpisu (text předpisu na ni odkazuje) a je jeho závaznou součástí.
2.2.2. Schvalování
Jak již bylo několikrát uvedeno, vydávat obecně závazné vyhlášky je vyhrazeno
zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo se schází alespoň jedenkrát za tři měsíce a je schopno se usnášet
za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny svých členů (§ 92 odst. 1 a 3 obec. zř.). Počet členů
zastupitelstva je v závislosti na počtu obyvatel 5 až 55 a v zákonem daném rozmezí jej
zastupitelstvo určuje na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (§ 67 a § 68
odst. 1). Zasedání svolává starosta. Pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů zastupitelstva
nebo hejtman kraje, je starosta povinen ho svolat. V takovém případě se koná nejpozději 21 dnů od
doručení žádosti obecnímu úřadu (§ 92 odst. 1). O místě, době a navrženém programu informuje
obecní úřad, a to vyvěšením informace na úřední desce, případně způsobem v místě obvyklým (§ 93
56 Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008,
s. 103.
57 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 10/06.
58 K absenci podpisů se vyjádřil též Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/96: „Právní důsledky chybějících či
irelevantních podpisů na obecně závazných vyhláškách zákon o obecním zřízení výslovně neupravuje. Zároveň
stanoví v § 16 odst. 3 [pozn. aut.: nález se vztahuje ke zrušenému zákonu č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní
zřízení)] jedinou podmínku jejich platnosti, a to vyhlášení na úřední desce. Z uvedeného se tedy podává, že
nedostatky v podpisech obecně závazné vyhlášky, byla-li tato jinak v souladu se zákonem přijata a publikována,
platnost takovéto vyhlášky nijak neovlivňují.“
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odst. 1).
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné59 (§ 93 odst. 3). Od veřejného zasedání zastupitelstva
je však třeba odlišovat neformální schůzky členů zastupitelstva, o kterých není třeba veřejnost
vyrozumívat a na které nemusí být veřejnost připuštěna. 60 Na takové schůzce však nelze přijímat
žádná závazná usnesení. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech jeho členů (§ 87). Otázkou je, z čeho se tato nadpoloviční většina počítá
v případě, že nejsou všechny mandáty obsazeny. Např. Petr Průcha 61 se domnívá, že se tato většina
počítá z aktuálního počtu všech členů zastupitelstva. Naopak kriticky se k tomuto závěru staví např.
S. Kadečka.62 Podle mého názoru je třeba nadpoloviční většinu počítat z původního, voleného počtu
členů zastupitelstva. V opačném případě by zvláště ve velkých městech mohlo bez jakýchkoliv
důsledků dojít k podstatnému snížení počtu členů zastupitelstva, a tedy i nadpoloviční většiny.
Samozřejmě pravděpodobně pouze teoreticky by se tak mohl počet členů zastupitelstva snížit z 55
až na 28, aniž by došlo k použití ustanovení § 90 obec. zř., které počítá s omezením rozhodování
zastupitelstva v případě poklesu členů zastupitelstva o více než polovinu, a nadpoloviční většina by
místo 28 činila pouze 15 členů zastupitelstva. Tím by podle mého názoru byla významně oslabena
demokratická legitimita přijímaných usnesení.
O průběhu zasedání zastupitelstva se podle § 95 do 10 dnů po skončení zasedání pořizuje
zápis, který musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Vždy se v něm uvede počet
přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá
usnesení. Doporučuje se, aby schválený předpis byl jeho součástí.
Zastupitelstvo může též rozhodnout o zařazení návrhu předneseného v průběhu zasedání na
program jednání. Podle mého názoru je však nevhodné, aby se tímto způsobem obcházela povinnost
dopředu informovat o projednávaných bodech. Zvláště v případě obecně závazných vyhlášek, kdy
v zásadě nehrozí z prodlení žádné nebezpečí, je takovýto postup naprosto nepřijatelný. Právě podle
programu se může veřejnost rozhodovat, zda se zasedání zúčastnit a v souladu s jednacím řádem se
k jednotlivým bodům vyjádřit.
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, v současné době výslovně neumožňuje konat
místní referendum o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky [§ 7 písm. g)].
59 Veřejnost se podle rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 A 316/2011-47 „týká všeho, co se v průběhu tohoto
zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou
členy zastupitelstva obce ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Každý je oprávněn pořizovat si
pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých
osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy.“
60 Srov. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 Ca 145/2005-28.
61 Kopecký, M., Průcha, P., Havlan, P., Janeček, J. Zákon o obcích. Komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2017, s. 211.
62 Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 147.
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V minulosti se však objevovaly názory, že takový postup možný je. 63 Domnívám se však, že i dnes
je diskuze, zda referendum v této věci umožnit, na místě. Zejména v případě záležitostí uvedených
v § 10 obec. zř. by to mohlo být vhodné. Naopak v otázkách daňových a o místních poplatcích by
jistě mělo být vyloučeno. Přitom je nutno podotknout, že referendum o místních poplatcích
a o rozpočtu obce je vyloučeno zvlášť v písmenu a).
Změnit nebo zrušit obecně závaznou vyhlášku, a to včetně příloh, lze pouze další obecně
závaznou vyhláškou. Nelze tak učinit pouhým usnesením zastupitelstva. Zrušit ji pak též může
Ústavní soud svým nálezem. Text novely se stává součástí původní obecně závazné vyhlášky.
Zvláště v případě rozsáhlejší novelizace je vhodné vydat tzv. úplné znění, které slouží pro lepší
orientaci, ale které nemá právní závaznost. V komplikovanějších případech je však lepší původní
předpis zrušit a nahradit jej novým.
2.2.3. Vyhlášení a evidence
Platnost znamená, že se právní předpis stává součástí právního řádu. Podmínkou platnosti
právního předpisu obce je jeho vyhlášení. To se provede vyvěšením na úřední desce po dobu 15
dnů. Úřední deska je upravena v § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb, správního řádu, podle nějž ji
zřizuje každý správní orgán (§ 1 odst. 1). Pro orgány jednoho územního samosprávného celku se
však zřizuje pouze jedna úřední deska. „Bylo by zbytečné a pro adresáty veřejné správy zřejmě
i nepřehledné, aby např. pro každý orgán obce, který má postavení správního orgánu, což mohou
být všechny orgány obce, byla zřizována samostatná úřední deska, když by tak jako tak všechny
úřední desky byly zřejmě umístěny v sídle obecního úřadu.“64 Úřední deska musí být nepřetržitě
veřejně přístupná a její obsah se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na
internetu). Na úřední desce je třeba zveřejňovat plné znění dokumentů, nikoliv jen jejich seznam.
Dnem vyhlášení se rozumí první den vyvěšení předpisu na úřední desce. 65 Právní předpis obce lze
uveřejnit také způsobem v místě obvyklým (§ 12 odst. 1 obec. zř.). K tomu lze opět doporučit
místní tiskoviny, v nichž je možné též připojit stručné zdůvodnění.
Dnem nabytí účinnosti právní předpis vyvolává zamýšlené právní účinky. Účinnosti obecně
závazné vyhlášky nabývají, není-li stanoveno datum pozdější, patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Výjimečně, pokud to vyžaduje naléhavý obecný zájem, je možné dřívější počátek účinnosti, avšak
63 Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 152.
64 Vedral, J. Správní řád. Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA
POLYGON, 2012, s. 315.
65 Dle M. Kopeckého in Kopecký, M., Průcha, P., Havlan, P., Janeček, J. Zákon o obcích. Komentář. 3. vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 32 tedy lze den nabytí platnosti právního předpisu obce ztotožnit již se dnem jeho
vyvěšení na úřední desce. Metodické doporučení Ministerstva vnitra uvádí, že právní předpis obce „se stává
platným 15. dnem vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, a to ke dni vyhlášení.“ Podle Z. Koudelky in
Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008,
s. 120 se však právní předpis obce „stává platným již okamžikem vyvěšení, nikoliv uplynutím 15. dne po vyvěšení.“
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nejdříve dnem vyhlášení (§ 12 odst. 2 obec. zř.). Této možnosti by ale nemělo být zneužíváno
a neměl by se zaměňovat zájem obecný za zájem obecní. Též podle Ústavního soudu to „však
neznamená, že by byl vždy ochoten takový postup obcí bez dalšího tolerovat, neboť je toho názoru,
že zkrácení zákonné legisvakanční lhůty je opatřením výjimečným, pro jehož užití by měla mít obec
skutečně naléhavý a legitimní důvod.“66
I po sejmutí z úřední desky musí být text obecně závazné vyhlášky na základě § 5 odst. 2
písm. a) a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přístupný
v úředních hodinách v sídle obce a zveřejněn na internetu.
Obec podle § 12 odst. 4 obec. zř. vede evidenci právních předpisů, která obsahuje číslo
a název právního předpisu, datum schválení, datum nabytí platnosti a účinnosti, případně i datum
pozbytí platnosti. Právní předpisy i jejich evidence musí být přístupny každému na obecním úřadě
(§ 12 odst. 5). Neprodleně po dni vyhlášení je obec povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku
Ministerstvu vnitra (§ 12 odst. 6). V evidenci je třeba vést též zrušené právní předpisy.
V současné době Ministerstvo vnitra připravuje návrh zákona o Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Tato sbírka by měla být vedena
v elektronické podobě a měly by v ní být mimo jiné publikovány též obecně závazné vyhlášky obcí
a rozhodnutí Ústavního soudu, které je posuzují. Podmínkou platnosti právního předpisu by mělo
být jeho vyhlášení v této sbírce. Sbírka má zlepšit možnost adresátů těchto právních předpisů
seznámit se s jejich obsahem a tím posílit právní jistotu. Problematickým však může být požadavek,
aby obce do sbírky vložily všechny své platné a účinné právní předpisy do dvou let od účinnosti
zákona. Pokud tak totiž obce neučiní, mají nevložené právní předpisy pozbýt platnosti.

2.3. Dozor Ministerstva vnitra
Obec. zř. upravuje dozor a kontrolu nad výkonem jak přenesené, tak samostatné působnosti.
Kontrola je zaměřena při výkonu samostatné působnosti na dodržování zákonů a jiných právních
předpisů a při výkonu přenesené působnosti též na dodržování usnesení vlády, směrnic ústředních
správních úřadů a opatření příslušných orgánů veřejné správy přijatá při kontrole. Při kontrole se
postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Naopak dozor se zaměřuje na nápravu vad právních předpisů, usnesení, rozhodnutí a jiných
úkonů. Jedná se o dozor následný.
Obecně lze správní dozor vymezit jako „postup vykonavatele veřejné správy (dozorčího
orgánu), v rámci kterého je posuzováno chování (činnost) nepodřízených osob a toto chování
hodnoceno a porovnáváno s podmínkami či požadavky stanovenými pro ně právními předpisy.“67
66 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 22/11 bod 26.
67 Šemora, V. Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou orgánům obcí, krajů a hlavního

22

Než-li se pokusím shrnout úpravu dozoru obsaženou v obec. zř., chtěl bych upozornit, že
dozor by neměl být jediný případ vztahu mezi státem a obcemi. Stát by měl být pro územní
samosprávné celky především partnerem a společně by měly usilovat o uskutečňování dobré
veřejné správy. „Poměr státu k samosprávným jednotkám nelze vidět pouze jako poměr „vrchnosti“
k „poddanému“, nejen jako poměr k objektu právní regulace, ale i z hledisek jiných. (…) Stát by
měl mít proto zájem o podmínky pro činnost obcí, o poměry života v nich. Vedle stanovení obecných
pravidel pro organizaci a činnost územních samosprávných celků a jejich orgánů by se měl stát
a jeho orgány orientovat na vzájemnou spolupráci a pomoc za účelem náležitého personálního
a materiálního zajištění veřejných činností v obcích a krajích.“68
Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek
podle § 123 obec. zř. Podle S. Kadečky by tento dozor měl být svěřen státním zastupitelstvím. 69
Pokud obecně závazná vyhláška odporuje zákonu, ministerstvo vyzve obec ke zjednání nápravy.
Jestliže tak neučiní do 60 dnů od doručení výzvy, ministerstvo rozhodne o pozastavení účinnosti
a stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Toto rozhodnutí však nelze obcházet zrušením
obecně závazné vyhlášky a jejím nahrazením novou stejného obsahu. V takovém případě
nepozastavení účinnosti této nové obecně závazné vyhlášky nebrání jejímu přezkoumání Ústavním
soudem.70 Je-li náprava zjednána, ministerstvo rozhodnutí o pozastavení účinnosti zruší. Přílohou
sdělení obce o zjednání nápravy musí být obecně závazná vyhláška, kterou tak bylo učiněno.
Ministerstvo může pozastavit účinnost bez předchozí výzvy pouze tehdy, pokud je ve zřejmém
rozporu s lidskými právy a základními svobodami.
Proti výše uvedenému rozhodnutí ministerstva lze podat rozklad. Pokud je rozklad zamítnut,
podá ministerstvo do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o rozkladu návrh na zrušení obecně
závazné vyhlášky Ústavnímu soudu. Jestliže rozklad není podán, ministerstvo podá návrh
k Ústavnímu soudu do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu. Lhůta pro podání návrhu je
dle Ústavního soudu považována za pořádkovou a jejím marným uplynutím se účinnost obnovuje. 71
Je-li návrh odmítnut, zamítnut nebo řízení zastaveno, pozbývá rozhodnutí ministerstva platnosti,
a to dnem právní moci rozhodnutí Ústavního soudu.
Obec však může zjednat nápravu ještě před rozhodnutím Ústavního soudu. V takovém
případě o tom informuje Ústavní soud a ministerstvo. Ministerstvo poté zruší své rozhodnutí do 15
města Prahy. Komentář, judikatura a odkazy na související právní předpisy. Praha: Linde Praha, a. s., 2007, s. 17.
68 Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017,
s. 316.
69 Kadečka, S. Právní předpisy místní samosprávy v českých obecních zřízeních a jejich novelizacích. Správní právo,
5-6/2003.
70 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 49/03.
71 Nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/04 a Pl. ÚS 7/04.
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dnů od doručení sdělení o zjednání nápravy. Rozhodnutí o pozastavení, případně o zrušení
pozastavení účinnosti právního předpisu a nález Ústavního soudu, jímž se právní předpis nebo jeho
jednotlivá ustanovení zrušují, vyvěsí obec podle § 128 odst. 1 obec. zř. na úřední desce po dobu
alespoň 15 dnů.

2.4. Řízení před Ústavním soudem
Ústavní soud rozhoduje o zrušení obecně závazných vyhlášek nebo jejich jednotlivých
ustanovení na základě čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy. Další podrobnosti jsou stanoveny v zákoně
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. V této věci rozhoduje podle jeho § 11 odst. 2 písm. b) Ústavní
soud v plénu.72 Plénum je složeno ze všech soudců, tedy z 15 (čl. 84 odst. 1 Ústavy), a může jednat
a usnášet se za přítomnosti aspoň deseti soudců (§ 11 odst. 1). K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu
většiny přítomných soudců. Jestliže se však jedná o rozhodnutí, které je přijímané na základě
právního názoru, jenž se odchyluje od právního názoru vysloveného v nálezu, musí se pro ně
vyslovit alespoň devět soudců (§ 13).
Účastníkem řízení je podle § 28 odst. 1 navrhovatel a dále podle § 69 odst. 1 ten, kdo obecně
závaznou vyhlášku, jejíž zrušení je navrhováno, vydal. V praxi se toto řízení vede s obcemi, avšak
obecně závazné vyhlášky vydávají jejich zastupitelstva. Naopak například v případě zákonů se
řízení vede s Poslaneckou sněmovnou a Senátem, nikoliv se státem. Jedná se tedy o nejednotný
postup a vyvstává otázka, zda je v souladu s právním řádem. Přestože praktické důsledky by byly
minimální, jistě by bylo lepší, kdyby došlo ke sjednocení přístupu a účastníkem řízení o zrušení
obecně závazných vyhlášek by bylo zastupitelstvo obce jakožto orgán, který je vydal.
Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky nebo jejích jednotlivých ustanovení jsou
oprávněni podat podle § 64 odst. 2 vláda, skupina nejméně 25 poslanců nebo 10 senátorů, senát
Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, dále ten, kdo podal ústavní
stížnost (§ 74), nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení (§ 119 odst. 4), zastupitelstvo kraje,
Veřejný ochránce práv a Ministerstvo vnitra.73 Podle Ústavního soudu nese navrhovatel v řízení
o kontrole norem břemeno tvrzení. „Brojí-li totiž navrhovatel proti obsahovému nesouladu zákona
s ústavním pořádkem (nebo jiného právního předpisu s ústavním pořádkem či zákonem, jak je tomu
v případě nyní posuzovaného návrhu), pro účely ústavního přezkumu nepostačuje toliko označení
ke zrušení navrhovaného zákona (právního předpisu), příp. jeho jednotlivých ustanovení, nýbrž je
72 Z. Koudelkovi se tato úprava jeví vhodnější než úprava slovenská, protože zajišťuje větší shodu na zvoleném
právním řešení a jednotnější judikaturu. Srov. Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované
a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008, s. 177.
73 Podle Z. Koudelky lze zvažovat, zda by toto právo neměl mít též prezident republiky a nejvyšší státní zástupce.
Srov. Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s.,
2008, s. 183.
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nezbytné uvést i důvod namítané protiústavnosti. Ústavní soud v rámci přezkumu není tímto
důvodem vázán; je vázán toliko petitem, nikoli však rozsahem přezkumu daným důvody obsaženými
v návrhu na kontrolu norem“.74
Ústavní soud však také upozorňuje, že „účelem řízení o zrušení obecně závazných vyhlášek
je náprava vážných vad těchto právních předpisů, a že řízení před Ústavním soudem je krajním
prostředkem nápravy, jež nastupuje až poté, co ostatní prostředky nápravy selhaly.“75
Pokud nebyl návrh odmítnut a pokud nevznikly v průběhu řízení důvody pro zastavení
řízení, je Ústavní soud podle § 68 povinen návrh projednat a rozhodnout o něm i bez dalších
návrhů.
Soudce zpravodaj zašle návrh na zahájení řízení též Veřejnému ochránci práv, který může do
10 dnů od jeho doručení sdělit, že vstupuje do řízení. V tom případě má postavení vedlejšího
účastníka (§ 69 odst. 3). Podle § 29 se může dát účastník nebo vedlejší účastník zastupovat pouze
advokátem, který však není oprávněn se dát zastoupit advokátním koncipientem (§ 31 odst. 1).
V plné moci musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem
(§ 31 odst. 2).
Ústavní soud přezkoumává obecně závazné vyhlášky pomocí tzv. testu čtyř kroků. Ten tvoří:
„1. Přezkoumání pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky. 2. Přezkoumání otázky, zda se
obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezenou věcnou
působnost (jednání ultra vires). 3. Vyřešení otázky, zda obec při vydávání obecně závazné vyhlášky
nezneužila zákonem jí svěřenou působnost. 4. Přezkum obsahu vyhlášky z hlediska "nerozumnosti"
(unreasonabless).“76
Aplikace posledního bodu testu „musí být velmi restriktivní a měla by se omezit jen na
případy, kdy se rozhodnutí obce jeví jako zjevně absurdní. Za zjevnou absurdnost lze přitom
považovat jen případ, kdy soudem provedený přezkum vede jen k jedinému možnému (v protikladu
k preferovanému nebo rozumnému) závěru, který je absurdní, a tento soudem rozpoznaný závěr
zůstal naopak obcí nerozpoznán. Nerozumnost nesmí být použita jako záminka k zásahu do obcí
přijatého rozhodnutí proto, že Ústavní soud s rozhodnutím obce věcně nesouhlasí. Aplikace
principu nerozumnosti tedy přichází v úvahu jen za extrémních okolností, nesmí být jen možným
jiným názorem, aniž by byla zároveň vyvrácena možná rozumnost názoru obce.“77
Jan Broz předkládá argumenty, podle kterých by bylo vhodné aplikovat při přezkumu
obecně závazných vyhlášek test proporcionality místo testu nerozumnosti. Soud tak může
74
75
76
77

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 58/05, bod 23.
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/06, bod 8.
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 63/04.
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 57/05.
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„poskytnout ochranu základním právům vždy, pakliže se jejich ochrany někdo dovolává“.78
Ústavní soud se však omezuje pouze na posouzení jiného právního předpisu s ústavním
pořádkem nebo zákonem. Nepřísluší mu rušit podzákonný právní předpis pro rozpor s jiným
podzákonným právním předpisem, ať již vyšší, nebo dokonce stejné právní síly. „V rovině
abstraktní kontroly norem tak Ústavní soud není univerzálním strážcem souladu hierarchicky
budovaného právního řádu na všech jeho stupních. Rozpor podzákonných právních předpisů různé
nebo i téže právní síly je v našem ústavním systému řešitelný zejména v rovině konkrétní kontroly
norem při jejich aplikaci ve smyslu čl. 95 odst. 1 Ústavy. Podle tohoto článku je soudce obecného
soudu sice také výslovně oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu jen se zákonem nebo
s mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, avšak z první věty tohoto ustanovení
vyplývá, že podzákonným právním předpisem není vázán. Má-li aplikovat právní řád ve svém celku,
nalézat právo v jeho jednotě, logicky musí být schopen a oprávněn posoudit i soulad podzákonného
právního předpisu nižší právní síly s podzákonným právním předpisem vyšší právní síly a podle
výsledku svého posouzení rozporný podzákonný právní předpis na daný případ nepoužít s odkazem
na standardní interpretační zásadu lex superior derogat legi inferiori. (…) Zatímco Ústava svěřuje
každému soudu pravomoc posoudit soulad podzákonného právního předpisu se zákonem, resp.
podzákonného právního předpisu nižší právní síly s podzákonným právním předpisem vyšší právní
síly a v případě zjištění rozporu vadný předpis v konkrétním případě nepoužít, pravomoc
autoritativním výrokem zrušit jiný právní předpis svěřuje Ústavnímu soudu jen v případě rozporu
s ústavním pořádkem nebo se zákonem. (…) Pro Ústavní soud z toho plyne jednoznačný závěr, že by
nemohl být příslušným pro posouzení souladu obecně závazné vyhlášky obce s jiným právním
předpisem, který má nižší právní sílu než zákon, a nemohl by pro případný rozpor s podzákonným
právním předpisem obecně závaznou vyhlášku zrušit.“79
Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem (§ 54 odst. 1), který se v případě obecně
závazných vyhlášek vyhlašuje ve Sbírce zákonů. Dojde-li Ústavní soud k závěru, že právní předpis
nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo zákonem, rozhodne, že se
zrušují dnem, který v nálezu určí. V opačném případě návrh zamítne (§ 70 odst. 1, 2).
Judikatura Ústavního soudu měla pro vydávání obecně závazných vyhlášek velký význam,
zejména co se týče oblastí, které lze takto upravovat, avšak i v současnosti Ústavní soud stále
vymezuje, co přísluší obcím v jejich samostatné působnosti regulovat. Tímto vlivem Ústavního
soudu se budu zabývat v další části práce.

78 Broz, J. Přezkum obecně závazných vyhlášek obcí a princip proporcionality. Právník, 10/2015.
79 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/04.
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3. Oblasti úpravy
V případě, že se obec rozhodne vydat obecně závaznou vyhlášku, stojí před důležitou
otázkou, zda lze zamýšlenou problematiku takto upravit a jaké povinnosti lze stanovit. Odpověď na
ni prošla zejména vlivem rozhodování Ústavního soudu významným vývojem. Jak uvádí Jiří
Grospič: „Judikáty Ústavního soudu ve věcech obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné
působnosti však významně orientují tvorbu těchto místních předpisů k dodržování odpovídajících
ústavních a zákonných mezí. Negativní vymezení kompetenčního okruhu otázek obecně závazných
vyhlášek obcí v samostatné působnosti vyplývá z judikátů Ústavního soudu jednoznačně; zčásti (…)
přispívají tyto judikáty též k pozitivnímu vymezení kompetencí obcí v této oblasti.“80 V následujících
odstavcích se však pokusím popsat především současný přístup a současnou úpravu.

3.1. Ukládání povinností
Dříve, než se budu zabývat konkrétními oblastmi, jež obce upravují, je třeba se krátce
věnovat povaze obsahu obecně závazných vyhlášek. Jejich smyslem je totiž podle mého názoru
především možnost ukládat povinnosti a tím regulovat určité chování. Touto problematikou se
Ústavní soud zabýval již v prvním nálezu týkajícím se těchto právních předpisů. V něm formuloval
názor, že k ukládání povinností je v tomto případě nutné zvláštní zákonné zmocnění, opíraje se
přitom o ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny. „Obec tudíž může
vydávat obecně závazné vyhlášky, obsahem kterých jsou právní povinnosti, jenom na základě
a v mezích zákona. K vydání obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem jsou právní povinnosti, je
obec proto oprávněna jenom v případě výslovného zákonného zmocnění.“81
Tento názor byl ovšem také předmětem kritiky. 82 Ústavní soud tak významným způsobem
omezil možnosti obcí efektivně ovlivňovat místní záležitosti. Je otázkou, nakolik takový přístup
znamenal zásah do ústavně zaručeného práva na samosprávu. Například Z. Koudelka k tomu
podotýká: „Ústavní soud si musí uvědomit důležitost samosprávy pro moderní demokratický stát,
důležitost práva územního společenství občanů na vlastní správu svých věcí, byť nepřímo
prostřednictvím volených zástupců, proti nevolené, jmenované byrokratické státní správě i podstatu
samosprávy jako čtvrté moci ve státě, sloužící k oslabení silné centrální státní moci na základě
horizontální dělby moci. Pokud si toto Ústavní soud při svém rozhodování neuvědomoval
a požadoval pro stanovení povinností v obecně závazných vyhláškách vydaných v samostatné
80 Grospič, J. K právní úpravě obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti ve světle judikatury
Ústavního soudu. Právník, 1/1997.
81 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/93.
82 Srov. Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s.,
2008, s. 74–84 nebo Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 83,
84.
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působnosti konkrétní zákonné zmocnění, tak snižoval demokratický obsah mandátu člena
zastupitelstva vůči mandátu člena Parlamentu a navíc podlamoval mocenský základ samosprávy
v možnosti vydávání obecně závazných vyhlášek bez výslovného zákonného zmocnění a tím
narušoval rozdělení a vzájemnou kontrolu mocí dané Ústavou ČR.“83
Zajímavou úvahu předkládá též S. Kadečka84, který upozorňuje, že mezi zastupitelskými
sbory na úrovni státu a na úrovni územní samosprávy není v tomto případě zásadní rozdíl, a to
zejména s ohledem na jejich ustavování. Navíc uvádí, že pro stanovení povinnosti Parlamentem ČR
stačí, aby pro něj hlasovalo pouze 17 % poslanců, tj. 34 85, přičemž Senát se jím nemusí zabývat
vůbec86. Naopak při stanovení povinnosti zastupitelstvem územní samosprávy musí vyslovit souhlas
víc než 50 % členů zastupitelstva.87
Důsledkem tohoto restriktivního přístupu poté bylo vytváření zvláštních zákonných
zmocnění.88 Pokud chtěl zákonodárce umožnit obcím upravovat své záležitosti vlastní
normotvorbou, musel tak výslovně stanovit v zákoně. Jen těžko si lze totiž představit případ, kdy by
obecně závaznou vyhláškou nebyly stanoveny povinnosti. V takovém případě by navíc neměla pro
obec velký význam.
Zvrat nastal až nálezem sp. zn. Pl. ÚS 45/06, z nějž Ústavní soud v současnosti vychází.
V něm vyjádřil názor, že možnost zastupitelstev vydávat obecně závazné vyhlášky, která je
zakotvena v Ústavě, znamená dostatečné zmocnění k jejich vydávání, a to i tehdy, jsou-li jimi
ukládány povinnosti. „Ústavní soud konstatuje, že ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy je nutno
nadále interpretovat v linii dosavadních nálezů Ústavního soudu tak, že obce jsou přímo tímto
ustanovením Ústavy zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných vyhlášek.
Logickým důsledkem tohoto výkladu potom je, že na rozdíl od vydávání právních předpisů
v přenesené působnosti ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy, jehož dikce explicitní zákonné zmocnění
vyžaduje, k vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své věcné působnosti, a to i když jsou
jimi ukládány povinnosti, již obce žádné další zákonné zmocnění nepotřebují (s výhradou ukládání
daní a poplatků vzhledem k čl. 11 odst. 5 Listiny), neboť pojmově není právního předpisu bez
stanovení právních povinností.“89
Ústavní soud v tomto nálezu též připustil možnost regulovat obecně závaznou vyhláškou
83 Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008,
s. 76.
84 Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 52–56.
85 Srov. čl. 39 odst.1, 2 Ústavy.
86 Srov. čl. 46 odst. 2, 3 Ústavy.
87 Srov. § 87 obec. zř. a § 40 krajského zřízení.
88 Sládeček uvádí, že se jedná o „konkretizaci“ samostatné působnosti. Srov. Sládeček, V. Obecné správní právo. 3.,
aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 66.
89 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 bod 26.
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oblasti upravené již zákonem, což opět znamenalo posun oproti dosavadnímu přístupu. Zda obec
v takovém případě nepřekročila meze své působnosti „předpokládá identifikaci předmětu a cíle
regulace zákona na straně jedné a obecně závazné vyhlášky na straně druhé. Pokud se
nepřekrývají, nelze bez dalšího říci, že obec nesmí normovat určitou záležitost z důvodu, že je již
regulována na úrovni zákona.“90 91
Otázkou ovšem zůstává, jak tento současný přístup interpretovat. Pokud obce nepotřebují
zvláštní zákonné zmocnění pro normotvorbu v samostatné působnosti, znamená to tedy, že stačí
pouhé vymezení samostatné působnosti v zákoně a (ne)existence § 10 obec. zř. nemá vliv na
možnost ukládat obecně závaznými vyhláškami povinnosti? Ústavní soud v předchozí judikatuře
považoval § 10 obec. zř. právě za ono požadované zákonné zmocnění. 92 Lze se tudíž domnívat, že
ve světle současného přístupu by již tohoto zmocnění nemělo být potřeba a jedná se pouze
o demonstrativní výčet oblastí, ve kterých lze ukládat povinnosti.
Tento závěr podle mého názoru vyplývá i z logiky ústavní a zákonné úpravy (zejména
z čl. 104 Ústavy a z ustanovení obec. zř. upravujících samostatnou působnost). Ta vyhovuje čl. 4
odst. 1 Listiny, neboť představuje dostatečný zákonný základ, v jehož mezích mohou být ukládány
povinnosti.93 Nutno však dodat, že ve většině případů se obec pravděpodobně bude při ukládání
povinností pohybovat v rámci ustanovení § 10 obec. zř.
Zdá se však, že ani sám Ústavní soud jednoznačnou odpověď na tuto otázku v nejbližší době
nenabídne a bude pouze postupně odkrývat malé kousíčky této hádanky při posuzování jednotlivých
obecně závazných vyhlášek. Obce si tak nikdy nebudou zcela jisty, zda ještě jejich předpisy testem
čtyř kroků projdou, či již nikoliv, neboť hranice mezi přípustnou a nepřípustnou úpravou, jak lze
pozorovat v rozhodování Ústavního soudu, je velmi tenká a s vývojem ve společnosti se postupně
mění. A tak obcím nezbývá, než neustále znovu a znovu zkoušet, co bude Ústavní soud v tom
kterém složení ještě ochoten akceptovat.
Takovýto postup mohou některé obce využít též k politickým účelům. „Může nastat situace,
kdy obec přistoupí k přijetí obecně závazné vyhlášky, i když bude mít pochybnosti či dokonce bude
přesvědčena o její formální nezákonnosti či neústavnosti, ale při vědomí její věcné správnosti, aby
tak i díky formálnímu procesu jejího rušení upozornila zákonodárce na skutečnost, že zde existuje
90 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 bod 34.
91 Odlišný názor například v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/99: „Podle § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, mohou být vyhlášky vydávány k plnění úkolů samosprávy a ovšemže musí být v souladu
se zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Z toho plyne,
že co je upraveno zákonem nebo obecně závazným právním předpisem, nemá být předmětem obecně závazn ých
vyhlášek obce.“
92 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 41/04: „Základním zákonným zmocněním je pro obce v tomto směru
§ 10 zákona o obcích. Podle tohoto ustanovení může obec obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti pouze
v tam uvedených taxativně vymezených oblastech, anebo stanoví-li tak zvláštní zákon.“
93 Srov. odlišné stanovisko k nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/97.
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reálný problém, jemuž by se měl věnovat a případně přijmout novou zákonnou úpravu.“94 V tomto
případě však vyvstává otázka, zda je to ten nejvhodnější způsob, jak upozornit zákonodárce na
určitý problém.95

3.2. Zákonná zmocnění
Přestože tedy k vydávání obecně závazných vyhlášek není v rámci plnění úkolů územní
samosprávy potřeba zvláštní zákonné zmocnění, není s tím v rozporu, pokud tak zákon učiní.
S ustanoveními zvláštních zákonů, která dávají obcím možnost upravovat různé oblasti
společenských vztahů, nebývá větších problémů. Problémovější je však ustanovení § 10 obec. zř.,
které lze interpretovat jak poměrně široce, tak i docela restriktivně.
Dle Sborníku Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra za rok 2018
dlouhodobě nejvíc obce upravují místní poplatky (v roce 2018 tvořily tyto obecně závazné vyhlášky
třetinu z celkového počtu vydaných). Významnější podíl dále představují obecně závazné vyhlášky
upravující výjimky z nočního klidu (v roce 2018 to bylo 12 %) a stanovujících školské obvody
základních (8 %) a mateřských (5 %) škol.
Naopak nejméně obce upravují zkoušky řidičů taxislužby (mezi lety 2013 a 2018 to bylo
devětkrát) a provozní řád stanoviště taxi (celkem jich bylo 6). V roce 2015 byly vydány dvě obecně
závazné vyhlášky k osvobození od daně z nemovitých věcí podle § 4 odst. 1 zákona o dani
z nemovitých věcí a k osvobození od daně z nemovitých věcí při živelních pohromách jich bylo
využito pět. Poměrně malé množství (19) zakázalo kouření na veřejném prostranství. Vzhledem
k uvedeným číslům bych se chtěl především věnovat otázce místních poplatků. Dále bych se chtěl
též více zaměřit na § 10 obec. zř., který má jistě mezi uvedenými oblastmi zvláštní postavení. Na
konci kapitoly již nabídnu pouze přehled dalších zákonů umožňujících úpravu prostřednictvím
obecně závazných vyhlášek.
3.2.1. § 10 zákona o obcích
V § 10 obec. zř. jsou vymezeny tři základní oblasti, ve kterých může obec v samostatné
působnosti ukládat obecně závaznou vyhláškou povinnosti. K systematickému zařazení tohoto
ustanovení se kriticky vyjadřuje S. Kadečka, podle nějž totiž dříve, než se adresát ze zákona „dozví,
že i obce mohou přijímat právní předpisy a jaké, je mu sděleno, za jakých podmínek lze v jednom
94 Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008,
s. 256.
95 K tomu též bod 40 nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/10: „Občan, kterému je právní normou ukládána
povinnost, se nesmí stát prostředkem k dosahování právním řádem neaprobovaných právně-politických cílů obcí.
(…) Takovou debatu je třeba vést jako debatu parlamentní, tj. politickou. Pokud účastník řízení apeluje na Ústavní
soud v tom směru, aby vzal v potaz také jeho argumentaci a aby přihlédl zejména "k problémům této společnosti",
nemůže Ústavní soud takovému apelu vyhovět aprobováním postupu obce, který bylo třeba shledat jako postup
ultra vires.“
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z druhů takových předpisů ukládat povinnosti.“96
Podle písmene a) lze obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti „k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku“, načež upřesňuje, že se jedná zejména o stanovení, které
činnosti lze vykonávat pouze na určených místech a v určitém čase, nebo které činnosti jsou na
některých veřejných prostranstvích zakázány. Mělo by se však jednat o činnosti, jež by mohly
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku.
Problémem v této souvislosti však zůstává určení, co spadá pod pojem „místní záležitosti
veřejného pořádku“. Tímto pojmem se zabýval též Ústavní soud, podle nějž je „neostrý
a proměnlivý“ a dodává, že „jsou to především zastupitelstva obcí, která nejlépe znají místní
poměry. V tomto ohledu Ústavní soud respektuje místní samosprávu jako výraz práva a způsobilosti
místních orgánů spravovat veřejné záležitosti v mezích daných zákonem, v rámci své odpovědnosti
a v zájmu místního obyvatelstva.“97 Pojem „místní“ pak nelze vykládat tak, že by šlo o jednání,
které nepřesahuje hranice obce. Nemělo by však mít celostátní nebo krajský charakter.98
Podle Ústavního soudu část věty za středníkem v § 10 písm. a) představuje pouze
demonstrativní výčet. Stanovování povinností k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
tak proto není omezeno jen na veřejná prostranství. „Obec tedy svou regulaci může uplatnit i na
činnosti odehrávající se na jiných místech než veřejných prostranstvích, pokud se jejich následky
projevují na veřejných prostranstvích nebo pokud jsou způsobilé veřejný pořádek v obci narušit.“99
Písmeno b) vymezuje další záležitost veřejného pořádku, a to stanovení závazných
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k jeho zajištění. Písmeno c) pak předpokládá stanovení povinností k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
U těchto zařízení však lze pravidla upravit prostřednictvím provozních řádů.100
Podle statistiky Ministerstva vnitra uvedené ve zmíněném Sborníku obce na základě § 10
nejčastěji regulují hlučné činnosti101, čistotu obce a ochranu životního prostředí a omezují požívání

96 Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 192.
97 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/15, bod 30.
98 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/09, bod 21.
99 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/06, bod 27.
100 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2008, s. 76.
101 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/06.
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alkoholu102. Dalšími možnými oblastmi úpravy podle tohoto ustanovení jsou omezení prostituce 103,
žebrání nebo zábavní pyrotechniky104, regulace sportovních a kulturních akcí, akcí typu technopárty,
regulace chovu a pohybu zvířat105, provozní doby hostinských zařízení106 nebo regulace reklamy
a vzhledu provozovny. Naopak nelze upravovat například provoz na pozemních komunikacích107,
regulovat pochůzkový prodej108 nebo zakázat sezení na určených místech109. Dále není možné, aby
obec ve stejných případech stanovila odlišný režim pro sebe samu a pro ostatní osoby.110 Obecně
závazné vyhlášky upravující veřejný pořádek ovšem v roce 2018 představovaly pouze 7 %
z celkového počtu přijatých.
Je však třeba též upozornit, že zákazy by neměly být formulovány plošně (výjimku
představuje již zmíněná prostituce), ale jen v nejméně omezujícím rozsahu. „To znamená, že (obec
– pozn. aut.) by měla regulaci určitého chování vztahovat zásadně na určitá, ve vyhlášce vymezená
místa, případně doby, s přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti (významnou měrou)
narušit veřejný pořádek v obci. (…) Jinými slovy, pokud by Ústavní soud do budoucna připustil
plošně formulované zákazy, aniž by obec byla povinna potřebu takové plošné regulace zdůvodňovat,
hrozila by územní partikularizace veřejného práva podle územních obvodů jednotlivých obcí.
K plošným zákazům, které je třeba učinit bez ohledu na místní zvláštnosti, slouží primárně zákon“111
3.2.2. Místní poplatky
Nejvíce využívanou možností k vydávání obecně závazných vyhlášek je stanovení místních
poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Je však vhodné připomenout, že
zavedení místního poplatku není povinné, obce mají pouze možnost tak učinit. Stejně tak nemusí
zavádět všechny v úvahu připadající místní poplatky. Naopak by spíše měly zvažovat, které
poplatky by pro ně byly vhodné a přínosné.
Taxativní výčet poplatků obsahuje § 1 zákona. Jedná se o tyto poplatky: ze psů, za lázeňský
nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za
povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, za provoz systému
shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a za
102 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/05. Pod regulaci požívání alkoholu na veřejných prostranstvích lze
podřadit též zdržování se s otevřenou lahví či jinou nádobou s alkoholickým nápojem, což Ústavní soud označil
v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 11/09 jako tzv. „předpolí“.
103 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 69/04.
104 Srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 57/05 a Pl. ÚS 58/05.
105 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/06.
106 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 28/09.
107 Srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/15 a Pl. ÚS 18/16.
108 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/11.
109 Srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/15 a Pl. ÚS 42/18.
110 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/13.
111 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/06, bod 26.
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zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Podle § 14 odst. 2 zákona obec zavede poplatky obecně závaznou vyhláškou, v níž upraví
podrobnosti jejich vybírání, zejména konkrétní sazbu, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty
pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku
za užívání veřejného prostranství je třeba určit místa, která mu podléhají. Mezi tyto podrobnosti
vybírání patří též stanovení hodnoty navýšení poplatku, jelikož „výčet je jednak demonstrativní
a jednak kvantifikace navýšení poplatku do příkladného výčtu svou povahou zapadá. (…) Jde
o úkon, který se stanovením vlastní sazby poplatku souvisí a svým způsobem na něj navazuje.“112
Podle vládního návrhu novely zákona113 obce mohou v obecně závazné vyhlášce dále upravit
vyloučení povinnosti podat ohlášení, paušální částku poplatku a způsob její volby, pokud to zákon
připouští, další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den
platby podle daňového řádu, nebo delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení. Určení
místa, které poplatku podléhá, pak návrh vyžaduje též v případě poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst.
Poplatek ze psů (§ 2) platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým
pobytem nebo sídlem na území České republiky. Sazba činí nejvýše 1 500 Kč za kalendářní rok
a jednoho psa. Poplatek se však platí ze psů starších 3 měsíců. Zákon též vypočítává osoby, jež jsou
od poplatku osvobozeny (například nevidomá osoba, držitel průkazu ZTP/P nebo osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob) a dále osoby, u nichž je sazba až 200 Kč za rok
(poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu). Obec může u druhého a každého dalšího psa
zvýšit horní hranici sazby až o 50 %.
Největším problémem tohoto poplatku je skutečnost, že se platí obci příslušné podle místa
trvalého pobytu nebo sídla držitele, čímž může být oslabena jeho regulační funkce. Může tak
docházet k situacím, kdy se poplatek platí v jiné obci, než kde se pes nachází. Vhodnější by bylo,
kdyby se platil v místě, kde se pes obvykle nachází. Možné by bylo zvážit propojení místního
poplatku s evidencí psů podle § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Ze vstupného (§ 6) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce mohou osoby, které
akci pořádají, platit poplatek až do výše 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Pro tyto účely
se však vstupné snižuje o daň z přidané hodnoty, pokud je obsažena v ceně. Zpoplatňovat však
nelze vstupné z prohlídek kulturních památek.114 Po dohodě s poplatníkem lze poplatek stanovit
paušální částkou. To však nelze chápat v tom smyslu, že by snad výše paušálu závisela na dohodě
112 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/10, bod 21.
113 Sněmovní tisk 286.
114 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 20/93.
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s poplatníkem. Ústavní soud k tomu uvádí že „nelze stanovit paušální částku poplatku ad hoc a že
obce mají sazbu paušálu v obecně závazné vyhlášce konkrétně vymezit s tím, že na "dohodě"
s poplatníkem bude toliko otázka, zda se v jeho případě aplikuje poplatek stanovený procentní
sazbou nebo paušálně.“115
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3) platí fyzické osoby, které splní dané
podmínky. Těmi jsou přechodnost a úplatnost pobytu, pobyt v lázeňských místech a místech
soustředěného turistického ruchu, a to za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod
pobytu. Zatímco o tom, co je lázeňským místem, by neměly být pochyby, místo soustředěného
turistického ruchu zákon nevymezuje a v konečném důsledku by se tak za něj mohly považovat
skoro všechny obce. Na druhou stranu obce, které nejsou turistickými místy, zřejmě nemají důvod
tento poplatek zavádět, jelikož by výnos z něj byl minimální. Poplatek vybírá a odvádí obci
ubytovatel. Zároveň má povinnost vést evidenční knihu ubytovaných, a to v písemné podobě. Do
evidenční knihy se zapisuje doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého
pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního
dokladu fyzické osoby, které bylo ubytování poskytnuto. Sazba činí až 15 Kč za osobu a i započatý
den pobytu.
Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů 7/2012 by se v případě, že je účelem
pobytu léčení nebo rekreace, neměl tento účel dále konkretizovat. V případě jiného důvodu pobytu
je naopak v zájmu ubytovaného tento jiný důvod uvést, jelikož v takovém případě poplatek neplatí.
Dále Úřad upozorňuje, že jiné údaje, než které stanovuje zákon (tedy například datum narození
a rodné číslo), nemůže ubytovatel ani obecní úřad vyžadovat.
V zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu může obec vybírat poplatek
z ubytovací kapacity (§ 7), a to až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatku nepodléhá ubytovací
kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ve zdravotnických nebo
lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, a v zařízeních sloužících
sociálním a charitativním účelům. Ubytovatel má opět povinnost vést evidenční knihu. Poplatek lze
po dohodě s poplatníkem určit roční paušální částkou.
Vládní návrh novely zákona počítá se zrušením poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt
a z ubytovací kapacity a jejich nahrazením poplatkem z pobytu. Poplatníkem tak má být osoba,
která není v obci přihlášená, a plátcem poskytovatel úplatného pobytu. Podléhat poplatku má
úplatný pobyt netrvající déle než určenou dobu u jednotlivého poskytovatele ubytování. Novela
zároveň počítá s podstatnějším zvýšením sazby. Evidenční knihu by mělo být možné vést též
v elektronické podobě. Nebude v ní již třeba uvádět účel pobytu, ale návrh vyžaduje nově datum
115 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/06, bod 54.
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narození a výši vybraného poplatku nebo důvod osvobození od něj. Domnívám se, že tento návrh
má své opodstatnění a bude v obcích vesměs vítán. Současná právní úprava totiž neumožňovala
zpoplatnit tzv. ubytování v soukromí, tedy krátkodobé ubytování v bytech, rodinných domech či
v budovách pro rodinnou rekreaci. Přitom právě tento způsob ubytování zaznamenal v posledních
letech velký nárůst.
Poplatek za užívání veřejného prostranství (§ 4) platí fyzické i právnické osoby za zvláštní
užívání116 veřejného prostranství. Veřejné prostranství je vymezeno v § 34 obec. zř.117 a je ho
potřeba vymezit natolik přesně, aby byla vyloučena jeho záměna. „Je proto nutné provést
specifikaci (…) uvedením názvu místa (pokud jej má - náměstí, ulice, průchody apod.) nebo je blíže
charakterizovat umístěním v obci natolik, aby nebyla současně narušena právní jistota občanů.“118
Zvláštním užíváním veřejného prostranství se rozumí například provádění výkopových prací,
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa (v tomto případě poplatku nepodléhají osoby zdravotně postižené) či užívání pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek se
neplatí z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.119 Sazba činí až
10 Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání. V případě umístění prodejních nebo
reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí lze sazbu zvýšit až na její desetinásobek. Poplatek
lze stanovit též týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Vedle (nebo namísto) tohoto poplatku
však obec, v případě že je vlastníkem daného pozemku, může vybírat též nájem za jeho užívání.
Za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak
příslušnou dopravní značkou zakázán, lze vybírat poplatek (§ 10) až do výše 200 Kč za každý
započatý den. Vybrané místo však nelze určit zcela libovolně. Je jím třeba rozumět „ucelenější,
zpravidla osídlenou lokalitu, kterou s vnějším světem (okolím) jako dopravní cesta komunikace
spojuje“120. Mělo by se jednat „o historicky cenné či jinak památkově nebo urbanisticky významné
území nebo jeho část, příp. významný krajinotvorný prvek“121. Fyzické osoby, které mají trvalý
pobyt nebo vlastní nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké 122, manželé těchto osob a jejich
děti a osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné
činnosti nebo které jsou držiteli průkazu ZTP, a jejich průvodci poplatek neplatí. I v tomto případě
lze stanovit poplatek paušální částkou po dohodě s poplatníkem.
116 Podrobněji k institutu veřejného užívání srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/02.
117 „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
118 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/95.
119 Návrh novely upřesňuje, že na tyto účely musí být odveden celý výtěžek.
120 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 23/2000.
121 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 12/11.
122 § 22 občanského zákoníku.
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Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů123 (§ 10b) jsou povinny platit jednak fyzické osoby s trvalým
pobytem v obci (dále též cizinci, kteří v obci pobývají), jednak fyzická osoba vlastnící stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, pokud v nich není k pobytu hlášena žádná
fyzická osoba. Tito vlastníci jej platí ve výši, která odpovídá poplatku za jednu fyzickou osobu.
Sazbu tvoří dvě částky. Až 250 Kč je to za osobu a kalendářní rok, až 750 Kč za osobu a kalendářní
rok se pak určí podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
předchozí rok. Rozúčtování nákladů obec stanoví v obecně závazné vyhlášce.
Jako nevhodný se mi jeví současný stav, kdy obec má tři možnosti, jak získat úhradu za
nakládání s komunálním odpadem. Jednou možností je uvedený místní poplatek, další dvě upravuje
zákon o odpadech. Obec tedy jednak může podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech vybírat úhradu od
fyzických osob na základě smlouvy, jednak podle § 17a tohoto zákona vybírat poplatek za
komunální odpad. Všechny tři možnosti se však zároveň vylučují a nelze je kombinovat. V případě
poplatku za komunální odpad podle zákona o odpadech je poplatníkem každá fyzická osoba, při
jejíž činnosti tento odpad vzniká, plátcem vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká (§ 17a
odst. 2). Maximální výše poplatku se v tomto případě stanoví dle § 17a odst. 5 „podle
předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním
odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání
odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na
úroveň třídění tohoto odpadu“. Do poplatku lze promítnout též náklady spojené s pronájmem nádob
určených k odkládání odpadu.
Rozdíl tedy spočívá v tom, že místní poplatek je omezen maximální výší 1 000 Kč na osobu
a rok, zatímco meze poplatku za komunální odpad představují pouze předpokládané náklady obce
na nakládání s tímto odpadem. Místní poplatek však zvýhodňuje osoby bez trvalého pobytu v obci.
Přitom v objektu, kde není hlášená k pobytu žádná osoba, může ve skutečnosti po většinu roku
pobývat i větší množství osob. Poplatek však v takovém případě zaplatí pouze ve výši za jednu
osobu oproti situaci, kdy by všichni měli v obci trvalý pobyt a museli by poplatek zaplatit za
každého. Poplatek za komunální odpad je tak v tomto ohledu spravedlivější. Především pro menší
obce je však místní poplatek jednodušší, protože je pro ně snazší zjistit, kdo je povinen jej platit.
Posledním místním poplatkem je poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností
připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace (§ 10c), který platí jeho vlastník.
123 Komunálním odpadem se podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, rozumí „veškerý odpad
vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“. Odpadem je
podle § 3 odst. 1 „každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit“.
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K zhodnocení však muselo dojít po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Sazba
nesmí přesáhnout rozdíl ceny pozemku bez možnosti připojení a ceny pozemku bez takové
možnosti.
3.2.3. Ostatní zákony
Nyní bych již pouze informativně poskytl přehled ustanovení dalších zákonů počítajících
s přijetím obecně závazné vyhlášky. Problémem následujícího přehledu může být skutečnost, že
zákon o odpadech v první větě § 17 odst. 2, zákon o požární ochraně a školský zákon neuvádějí, že
se jedná o možnost vydat obecně závaznou vyhlášku, nýbrž uvádějí, že obec „stanoví“, respektive
v případě požárního řádu „vydá“. Pokud se v daných případech tedy jedná o povinnosti obcí,
vyvstává otázka, zda jsou tato ustanovení v souladu s čl. 104 odst. 3 Ústavy, který dává možnost
obecně závazné vyhlášky vydat. Podle mého názoru je však nutné uvedená ustanovení vykládat
v souladu s Ústavou jako možnost, nikoliv jako povinnost.
Dále je možné pochybovat, zda obecně závazné vyhlášky vydané na základě níže uvedených
ustanovení upravují záležitosti, jež jsou v zájmu obce a občanů obce. Ústava však stanovení
působnosti zastupitelstva svěřuje zákonu a ustanovení § 84 odst. 1 obec. zř. uvádí, že zastupitelstvo
rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti, přičemž odkazuje na § 35 odst. 1 tohoto
zákona. Toto ustanovení do samostatné působnosti zahrnuje též záležitosti, které do ní svěří zákon.
Je tedy nutné respektovat rozhodnutí zákonodárce svěřit obcím do samostatné působnosti
záležitosti, jež by do ní jinak nespadaly.
Konečně si lze klást otázku, zda všechny uvedené záležitosti je nutné a vhodné upravovat
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, respektive prostřednictvím právního předpisu. Přestože
je tato úvaha především věcí zákonodárce, měl by ji s obcemi konzultovat. Výše nastíněné otázky
bych však nechtěl více rozvádět a přikročil bych ke slibovanému přehledu.
V oblasti daní s přijetím obecně závazné vyhlášky počítá zákon č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí. Podle něj může obec od daně osvobodit určené pozemky [§ 4 odst. 1 písm v)
a x)], případně stavby [§ 9 odst. 1 písm. w)], zvýšit nebo snížit koeficient daně (§ 6 odst. 4, § 11
odst. 3) a stanovit místní koeficient (§ 12). Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku podle
uvedených ustanovení do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti v jednom vyhotovení správci daně,
přičemž platnosti musí nabýt nejpozději do 1. října předchozího zdaňovacího období a účinnosti
nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období (§ 16a odst. 1). Konečně lze osvobodit od
daně nemovité věci dotčené živelní pohromou (§ 17a odst. 1). Obecně závazná vyhláška musí být
v tomto případě vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím
období, v němž k živelní pohromě došlo (§ 17a odst. 2), a do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti
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zaslána v jednom vyhotovení správci daně (§ 16a odst. 2).
Podle § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, může obec stanovit, na
kterých místech a v jakém čase mohou být určené hazardní hry (bingo, technická hra, živá hra nebo
turnaj malého rozsahu) provozovány, nebo je zakázat na celém území obce zcela nebo pouze na
určených místech a v určeném čase. Obec zašle obecně závaznou vyhlášku bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne jejího vyhlášení, Ministerstvu financí (§ 12 odst. 2).
S přijetím obecně závazné vyhlášky počítá též § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku, podle něhož lze takto stanovit ceny stavebních pozemků v cenových mapách.
Vláda na své schůzi dne 15. 4. 2015 schválila návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku,
podle kterého by se cenové mapy stavebních pozemků měly vydávat formou opatření obecné
povahy. Tato změna by jistě vzhledem k povaze cenových map byla vhodnější, avšak dosud nebyla
Parlamentu navržena.
Podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, obec vydává touto
formou požární řád a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastní větší počet osob. Náležitosti požárního řádu obce upravuje § 15 nařízení vlády č. 172/2001
Sb. Na tomto místě však připomenu § 35 odst. 3 písm. a) obec. zř., podle nějž se při vydávání
obecně závazných vyhlášek řídí pouze zákonem. Přesto lze pokládat za vhodné, aby požadované
náležitosti byly v požárním řádu obsaženy.
Obec zřizuje a zrušuje obecně závaznou vyhláškou obecní policii podle § 1 odst. 1 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Obec může podle § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy a přihlásit je do evidence a upravit
náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. Podle § 24 odst. 2 pak
může upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro jejich volné
pobíhání.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, umožňuje obci stanovit podmínky taxislužby,
resp. upravit zkoušky jejích řidičů (§ 21b odst. 1), podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby
zřízených obcí a jejich provozní řád (§ 21b odst. 2) a stanovit zvláštní požadavky na vozidla
taxislužby (§ 21b odst. 3).
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve svém § 20 odst. 3 umožňuje stanovit obsah
technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce, povinnost vlastníka stavby
ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce a podmínky zpracování a předávání
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.
Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může obec nařídit provedení
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speciální ochranné dezinsekce a deratizace (§ 96).
Dalším zákonem upravujícím oblasti, v nichž lze vydat obecně závaznou vyhlášku, je zákon
o odpadech. Obec tak může jednak stanovit systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně (§ 10a odst. 2), jednak stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, případně
může stanovit systém nakládání se stavebními odpady produkovanými nepodnikajícími fyzickými
osobami (§ 17 odst. 2). Dále zákon umožňuje obci stanovit poplatek za komunální odpad, jímž jsem
se již zabýval výše.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, umožňuje
upravit způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod (§ 9 odst. 11)
a stanovit úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě (§ 20 odst. 4).
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), obec stanoví školské obvody základních a mateřských škol
[§ 178 odst. 2 písm. b) a c) a § 179 odst. 3].
Podle § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, může obec stanovit podmínky
pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo
jeho spalování zakázat, zajistí-li jiný způsob pro jeho odstranění. Při tom přihlíží zejména ke
klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období
a hustotě zástavby. Podle § 17 odst. 5 pak lze na vymezeném území obce zakázat spalování
vybraných druhů pevných paliv v určených stacionárních zdrojích. Posledně jmenovaná možnost
byla zavedena zákonem č. 172/2018 Sb. s účinností od 1. září 2018.
Další oblastí, kterou obec může upravit obecně závaznou vyhláškou je doba nočního klidu.
Podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tak lze stanovit výjimečné
případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být
dodržována. Doba nočního klidu je vymezena od dvacáté druhé do šesté hodiny.
Posledním zákonem upravujícím oblast přijímání obecně závazných vyhlášek je zákon
č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. Obec může zakázat kouření
a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti školy, školského zařízení
nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let (§ 17 odst. 1) a dále může
zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné
akci, pokud je toto místo nebo tato akce přístupná osobám mladším 18 let, a omezit nebo zakázat
v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických
nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti.
Nakonec bych chtěl upozornit, že možnost obcí upravit způsob a podmínky převozu
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a přechodného uložení zemřelých podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, byla zrušena
zákonem č. 193/2017 Sb.
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4. Realizace obecně závazných vyhlášek
Podle Z. Šína nelze od legislativního procesu, který končí schválením a vyhlášením
právního předpisu, oddělovat uvedení nového právního předpisu do praxe, což je smyslem každé
nové právní úpravy. „V procesu přípravy návrhu právního předpisu je proto podstatné nejen určit
cíl a zformulovat právní normy v odpovídající kvalitě, nýbrž ověřit a zajistit vše potřebné pro jejich
realizaci. Podcení-li se tato okolnost, vzniká riziko, že záměru právní regulace nebude dosaženo,
a to s negativními důsledky z politického, věcného i právního hlediska.“124
Skutečnost, že obec určitou problematiku upraví obecně závaznou vyhláškou, tedy ještě
neznamená, že tím docílí požadovaného stavu. Je třeba též zajistit, aby stanovená pravidla byla
dodržována. Na to však obce nemají vždy dost prostředků. Menší obce tak postrádají především
dostatek osob, které by na dodržování jejich právních předpisů dohlížely a které by případně
vynucovaly plnění daných pravidel. Ve větších obcích může být pak problémem množství adresátů,
na které obecně závazné vyhlášky dopadají. V poslední části této práce se tedy budu stručně
věnovat jejich realizaci a vztahu k přestupkovému právu.

4.1. Možnosti obcí vymáhat dodržování
„Dle názoru Ministerstva vnitra je přijímání OZV obcemi nadužíváno, vzhledem k tomu, že
se v některých případech jedná pouze o jakousi proklamaci žádoucího stavu, jejíž dodržování pak
není ze strany obcí mnohdy účinně vymáháno. Dle odhadů Ministerstva vnitra existuje v současné
době zhruba 80.000 účinných OZV, které normují každodenní chování občanů jednotlivých obcí.
Mnohé z těchto OZV jsou již v současné době neaplikovatelné nebo dokonce nezákonné.“125
Na tomto místě bych chtěl podotknout, že pokud se problém nadužívání přijímání právních
předpisů týká obcí, o to víc pak platí pro stát. Naopak rozumná normotvorba na místní úrovni může
být efektivnější než zákon. Místní předpisy spíše dokáží reagovat na situaci v dané obci, přičemž
však nezatěžují jiné územní celky, které daný problém nemusí řešit. Stát by měl proto spíše usilovat
o to, aby obecně závazné vyhlášky byly přijímány v náležité kvalitě. Jsem si však zároveň vědom
toho, že přílišná možnost místní regulace by mohla vést k roztříštění práva ve státě. Je tedy na
prvním místě nutné, a to na celostátní i místní úrovni, řádně zvážit, zda je vůbec nová pravidla
potřeba přijímat. Teprve poté se musí hledat rovnováha mezi celostátní a místní normotvorbou, tak
aby právo bylo především účinné a odráželo společenské postoje.
Možnosti obcí zajistit a vymáhat dodržování svých právních předpisů nejsou neomezené.
Před přijetím obecně závazné vyhlášky je proto třeba dostatečný prostor věnovat otázce, zda obec
124 Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 43.
125 Zápis ze semináře Regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami obcí konaného dne 12. prosince
2017. Úvodní slovo Ing. Marie Kostruhové.
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bude schopna její dodržování zajistit. Přitom se nemůže spolehnout pouze na skutečnost, že všichni
budou pravidla dodržovat dobrovolně. Jak uvádí Z. Koudelka: „Základní realizací všech právních
předpisů je dobrovolné chování jejich subjektů v souladu s normami, které obsahují. (…) Pokud
ovšem ke stanovení povinnosti dojde, musí ten, kdo ji stanovil, důrazně vyžadovat, aby byla
povinnost plněna všemi, jichž se týká. Jinak totiž nastane velmi nežádoucí dojem, že právní
předpisy jsou závazné jen pro ty, kteří je dodržují dobrovolně, byť je samotné omezují, a ti, kteří je
často demonstrativně porušují, jsou nepostižitelní a ulehčují si život na úkor jiných.“126 Před
přijetím právního předpisu je tedy nutné zjistit jeho předpokládané finanční a osobní nároky a podle
toho se rozhodnout, zda k vydání předpisu přistoupit nebo hledat jiné způsoby řešení.
Pokud již obec k přijetí obecně závazné vyhlášky přistoupí, měla by především usilovat o co
největší informovanost veřejnosti. Je nutné si uvědomit, že pravidla stanovená v obecně závazných
vyhláškách se nemusí vztahovat jen na občany obce, ale v mnoha případech též na další osoby.
Neměla by se proto spokojit s pouhým vyvěšením obecně závazné vyhlášky na úřední desce. Může
tedy využít místní tiskoviny, případně rozhlas a televizi. V dnešní době si lze představit například
i informační e-mailové zprávy. Tímto způsobem může uvést též důvody, které ji vedly k přijetí
právní regulace a blíže vysvětlit její znění, případně upozornit na možné sankce. Je také třeba na
novou regulaci upozornit co nejdříve po jejím přijetí a zároveň stanovit dostatečně dlouhou
legisvakanční lhůtu, aby adresáti měli čas se s ní seznámit. Vhodné je též umožnit konzultaci otázek
ohledně právního předpisu obce. Čím více vejdou nová pravidla ve známost, tím větší je
pravděpodobnost jejich dobrovolného dodržování.
Dodržování právních předpisů nejčastěji obce sledují prostřednictvím obecní policie nebo
zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu. Obecní policie dohlíží na dodržování obecně
závazných vyhlášek podle § 2 písm. c) zákona o obecní policii. Pokud obec obecní policii nezřídila,
může podle § 3a s jinou obcí v témže kraji, která tak učinila, uzavřít veřejnoprávní smlouvu. Na
jejím základě bude obecní policie jedné obce vykonávat své úkoly též na území druhé.
Ustanovení § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, umožňuje strážníkovi obecní policie uložit pokutu příkazem na místě, a to kromě
jiného též za přestupek, jehož projednání je v působnosti obce. Příkazem na místě však lze uložit
pokutu nejvýše 10 000 Kč, v případě mladistvých nejvýše 2 500 Kč (§ 91 odst. 1).

4.2. Vztah k přestupkům
Významným nástrojem realizace právních norem jsou však sankce. Trestání se dělí na
soudní a správní. Základní principy soudního trestání je pak třeba vztáhnout i na oblast správního
126 Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008,
s. 133.
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trestání. Je tak nutno respektovat zejména zásadu „nullum crimen, nulla poena sine lege“ a z ní
vyplývající požadavek na určité, jasné a přesné vyjádření skutkových podstat, zákaz rektroaktivity
přísnějšího zákona, zákaz analogie v neprospěch pachatele a na dostatečnou určitost sankcí. Dále
bych zmínil zásadu subsidiarity trestní represe, rovnosti před zákonem, stíhání jen ze zákonných
důvodů, princip ne bis in idem a presumpce neviny.127
Sankce nemají pouze represivní funkci a neslouží tedy jen k potrestání pachatele. Velmi
důležitá je též funkce preventivní. Samotná hrozba sankcí tedy má případné pachatele protiprávního
činu od jeho spáchání odstrašit. I z tohoto důvodu je nutné účinné vymáhání povinností. Jen
v takovém případě budou mít adresáti norem dostatečnou motivaci k jejich dodržování.
Porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou je přestupkem128 podle § 4
odst. 2 zákona o některých přestupcích a lze za něj uložit pokutu až do výše 100 000 Kč (§ 4
odst. 3). Fyzické osobě lze v tomto případě uložit též omezující opatření (§ 4 odst. 4). Zákon
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich umožňuje uložit také napomenutí, jež spočívá
v upozornění pachatele na důsledky protiprávního jednání, pokud by se jej dopouštěl i v budoucnu
(§ 45). Napomenutí však nelze uložit společně s pokutou (§ 36). Případně by bylo možné uložit
propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. Zákaz činnosti a zveřejnění rozhodnutí o přestupku zákon
v tomto případě nepřipouští.
Omezující opatření je vedle zabrání věci nebo náhradní hodnoty druhem ochranného
opatření (§ 51) a spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se
konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce, případně v povinnosti zdržet se styku s určitou
osobou nebo vymezeným okruhem osob nebo v povinnosti podrobit se vhodnému programu pro
zvládání agrese nebo násilného chování (§ 52 odst. 1). Mezi ukládaným omezujícím opatřením
a spáchaným přestupkem však musí existovat přímá souvislost. Omezující opatření lze uložit jen
společně se správním trestem, a to nejdéle na dobu 1 roku (§ 52 odst. 3).
Věcně příslušným k řízení o těchto přestupcích je obecní úřad (§ 60 odst. 2). Místo obecního
úřadu může tyto přestupky projednávat komise pro projednávání přestupků, kterou může zřídit
starosta podle § 61. Ustanovení § 105 umožňuje obcím přenést příslušnost k projednávání přestupků
veřejnoprávní smlouvou, avšak pouze s obcí s rozšířenou působností nebo s obcí s pověřeným
obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se obec nachází. Takto lze přenést pouze veškerou
příslušnost k projednávání přestupků.
Významnou úlohu mají v oblasti přestupků také orgány Policie České republiky. Pokud
uvedený orgán není sám příslušný k projednání, oznámí podle § 73 skutečnost, že má důvodné
127 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 295–298.
128 § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: „Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který
je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“
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podezření, že byl spáchán přestupek, bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu.
Nasvědčují-li okolnosti tomu, že byl spáchán přestupek proti pořádku v územní samosprávě, orgán
policie učiní nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění
důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem (§ 74 odst. 1).
Orgán policie sepíše o zjištěných skutečnostech úřední záznam, který přiloží k oznámení. Oznámení
je nutno učinit příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku
dozví (§ 74 odst. 2). Jde-li o jednání, které má znaky přestupku, nebo nasvědčují-li zjištěné
skutečnosti, že jde o trestný čin, věc předá příslušnému orgánu. V ostatních případech věc odloží
(§ 74 odst. 3). Na žádost příslušného správního orgánu provede orgán policie nebo jiný správní
orgán úkony potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání přestupku a k výkonu
rozhodnutí (§ 75).
Nutno upozornit, že obce nemohou vytvářet nové skutkové podstaty přestupků ani sankce za
jejich spáchání129, natož skutkové podstaty trestného činu130. To lze učinit pouze zákonem.131 Není
proto správné opisovat v obecně závazné vyhlášce zákonná ustanovení o sankcích. Lze však na
takové ustanovení upozornit v poznámce pod čarou.

4.3. Smysl vydávání obecně závazných vyhlášek
Po výše uvedených konstatováních vyvstává otázka, zda má pro obce přijímání obecně
závazných vyhlášek nějaký význam. Odpověď však není vůbec jednoduchá a záleží na mnoha
okolnostech. Přestože přijetí obecně závazné vyhlášky není tak jednoduché, jak by se mohlo na
první pohled zdát, a může s sebou přinést více problémů než přínosů, může být v určitých případech
nenahraditelné a zcela na místě. Je proto třeba rozhodnutí obcí respektovat. Nelze však říci, že by
byly všelékem na veškeré obecní problémy. Podmínky v obcích jsou velmi rozmanité a to, co
v jedné dobře funguje, ve druhé nemusí vůbec. Není ale jednoduché dopředu odhadnou, jaký bude
mít právní předpis přínos. Je proto třeba přistupovat k této problematice velmi zodpovědně
a věnovat jí dostatek času. Tím se jistě dá mnohým komplikacím předejít.
Pokud všechny jiné nástroje, které lze k řešení problému využít, selžou a pokud je obec
připravená pravidla, jež chce stanovit, vymáhat a má k tomu dostatek prostředků, lze se domnívat,
že v takovém případě je přijetí právního předpisu vhodné.
Obecně závazné vyhlášky jsou významným nástrojem samostatné působnosti a je dobře, že
jej obce mají k dispozici. Ne všechny záležitosti lze řešit na celostátní úrovni. V některých
129 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/97.
130 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/95: „V právním řádu České republiky neexistuje zákonné zmocňující
ustanovení k vydávání obecně závazných vyhlášek, stanovících jednání, které je trestným činem, a s ohledem na
čl. 39 Listiny základních práv a svobod by takovéto zákonné zmocnění bylo nutno považovat za protiústavní.“
131 Srov. čl. 39 Listiny.
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případech je to dokonce nevhodné. Jsou to především obce, které mají k místním záležitostem
nejblíže a které vědí, co je nejvíce trápí. Zákonodárce by měl tuto skutečnost reflektovat a nechat
obcím prostor pro jejich vlastní působnost.
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Závěr
Tématu obecně závazných vyhlášek obcí již byla věnována řada článků a publikací. Není
proto jednoduché zpracovat toto téma nově, z jiného pohledu. Doufám však, že se mi to alespoň
částečně podařilo. Cílem práce bylo zejména uvést novinky a změny v právní úpravě a zamyslet se
nad některými problémy, které mohou přinášet.
V rámci úvodní kapitoly jsem tedy upozornil na nepříliš vhodné řešení nesouladu
katastrálního území s územím obce. Jedná se o nevhodný zásah do ústavně zaručeného práva na
samosprávu. Naopak vhodnější a snad kromě oblasti Turnova a Semil též vítaná je nová úprava
územního členění státu. Po 20 letech od vzniku samosprávných krajů a následného zrušení
okresních úřadů by konečně mohlo dojít ke sjednocení právní úpravy v této oblasti.
Další kapitola se zabývala přijímáním obecně závazných vyhlášek a souvisejícími instituty.
Důležitou úlohu by měla mít v tomto procesu veřejnost. Vstřícná a otevřená veřejná správa je
v dnešní době podmínkou dobrého fungování státu. Přestože k referendu celostátnímu jsem spíše
skeptický, bylo by podle mého názoru do budoucna vhodné diskutovat o přijímání obecně
závazných vyhlášek v referendu místním. Dále jsem upozornil na chystanou elektronickou sbírku
právních předpisů obcí a krajů. Myslím, že je to krok správným směrem, ale nesmí takto dojít
k neopodstatněnému zásahu do územní samosprávy. Nevyřešeným problémem nejspíš zůstane
určení nadpoloviční většiny členů zastupitelstva v případě, kdy nejsou obsazeny všechny mandáty.
Nezbývá tedy než doporučit, aby v takovém případě členové zastupitelstva raději vycházeli
z původního počtu svých členů. Závěr druhé kapitoly patřil dozorové činnosti Ministerstva vnitra
a řízení před Ústavním soudem. Partnerský vztah mezi státem a územními samosprávnými celky by
se měl podle mého názoru prohlubovat. Ministerstvo vnitra by mělo usilovat, aby obce chybovaly
co nejméně. Je však třeba apelovat na obce, aby pomoc neodmítaly a aby se poskytnutými radami
a doporučeními řídily.
Třetí kapitola se věnovala oblastem, které lze obecně závaznými vyhláškami upravovat.
V případě ustanovení § 10 obec. zř. se jedná o jeden z nejproblematičtějších aspektů tohoto tématu.
Zvláště v této oblasti tedy platí, že by obce měly přijetí právní regulace velmi zvažovat a nesnažit se
nahradit Parlament zaplňováním mezer v zákonech. Podrobněji jsem se poté zabýval zákonem
o místních poplatcích. Zde velmi vítám plánované nahrazení dvou stávajících poplatků poplatkem
z pobytu. Měl by se tak vyřešit stávající stav, kdy nebylo možné zpoplatnit přechodné ubytování
mimo ubytovací zařízení. Naopak kritický jsem ke třem různým možnostem obcí, jak získat úhradu
za nakládání s odpadem.
Poslední kapitola pak již ve stručnosti patřila možnostem obcí vymáhat stanovená pravidla.
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Obce by se měly snažit, aby jejich právní předpisy vešly co nejvíce ve známost. Neměly by se
spokojit s pouhou zákonnou úpravou zveřejňování. Ještě před přijetím obecně závazné vyhlášky by
však měly zjišťovat, zda mají na její realizaci dostatek prostředků, a případně hledat jiné způsoby
řešení.
Věřím, že má práce dokázala, že téma obecně závazných vyhlášek je stále živé. Jsem
přesvědčen, že by se mu jakožto celé územní samosprávě, měl i nadále věnovat dostatek pozornosti.
Přestože územní samospráva přináší i mnohá úskalí, bezpochyby má v demokratickém právním
státě své nepostradatelné místo.
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Obecně závazné vyhlášky obcí
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí. Obecně závazné
vyhlášky jsou právní předpisy, které obce vydávají v samostatné působnosti na základě čl. 104
odst. 3 Ústavy. Je nutné je odlišovat od nařízení obce vydávaných v přenesené působnosti podle
čl. 79 odst. 3 Ústavy. Přístup k obecně závazným vyhláškám významně ovlivnil Ústavní soud.
První kapitola pojednává obecně o ústavních a zákonných základech územní samosprávy,
dále o územním a osobním základu a o samostatné a přenesené působnosti obcí. Druhá kapitola
blíže rozebírá proces přijímání obecně závazných vyhlášek a možné zapojení veřejnosti. Dále se
zabývá obsahovými náležitostmi obecně závazných vyhlášek a jejich strukturou. Pojednává také
o vyhlášení a evidenci právních předpisů obcí a upozorňuje na chystanou sbírku právních předpisů
obcí a krajů. Část kapitoly je věnována úloze Ministerstva vnitra, které vykonává dozor nad
vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, a řízení před Ústavním soudem, který je může
pro rozpor s ústavním pořádkem nebo zákonem zrušit.
Další kapitola se zabývá možností obcí ukládat povinnosti a jednotlivými zákonnými
zmocněními s přihlédnutím k rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Kapitola se zaměřuje
především na § 10 zákona o obcích a na místní poplatky. Zamýšlí se nad třemi možnostmi, jak
získat úhradu za nakládání s komunálním odpadem. Dále upozorňuje na změnu spočívající ve
zrušení dvou stávajících poplatků a jejich nahrazeni poplatkem z pobytu. Na konci podává přehled
ostatních zákonných zmocnění. Poslední kapitola se věnuje možnostem obcí realizovat obecně
závazné vyhlášky, jejich vztahu k přestupkům a závěrem se zamýšlí nad jejich smyslem.
Cílem práce je věnovat se především aktuálním otázkám tohoto tématu a případným
problémům, které může současná právní úprava přinášet. Dále chce tato práce upozornit na novinky
a chystané změny.
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Generally binding ordinances of municipalities
Abstract
This thesis deals with generally binding ordinances of municipalities. Generally binding
ordinances are legal regulation which issue municipalities in independent competence on the basis
of Article 104 Paragraph 3 of the Constitution of the Czech Republic. It is necessary to distinguish
them from decree of municipality issued in delegated competence according to Article 79 Paragraph
3 of Constitution. The approach to generally binding ordinances significantly influenced the
Constitutional Court.
The first chapter deals with constitutional and legal basics of local administration generally,
also with territorial and personal basis and independent and delegated competence of municipalities.
The second chapter analyses in more detail process of passing of generally binding ordinances and
potential public involvement on this process, also content requirements and structure of generally
binding ordinances. It deals also with announcement and record of legal regulation of municipalities
and draws attention to planned colection of legal regulation of municipalities and regions. Part of
the chapter is dedicated to role of Minstry of the Interior, which administers supervision of issue
and content of generally binding ordinances, and to proceedings before the Constitutional Court,
which is allowed to invalidate them for contradiction to Constitution or law.
The next chapter deals with possibility of municipalities to assign liability and with
individual legal delegations considering adjudication of the Constitutional Court. The chapter
focuses primarily on § 10 of Municipalities Act and on local charges. It reflects on three
eventualities, how to get reimbursement for treatment of municipal waste. It draws also attention to
alteration consists in cancellation of two current charges and replacement of them by charge for
sojourn. At the end it gives a summary of others legal delegations. Last chapter deals with
possibility of municipalities to realize generally binding ordinances and with relation to offences
and finally reflects their meaning.
The aim of this thesis is to dedicate to curent issues of this topic and to potential problems
which present legislation is able to bring. This thesis also purports to draw attention to novelty and
planned alteration.
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