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Anotace:  

 Bakalářská práce se zabývá právními předpisy obcí, podává pohled nad 

právotvorbou obcí, jejími mezemi, povahou a posláním. Popisuje veškeré náležitosti, které 

by měli právní předpisy obcí obsahovat, vysvětluje druhy, působnost a zákonnost těchto 

předpisů. Taktéž se zabývá i kontrolou těchto předpisů ze strany státních orgánů. Cílem by 

tak mělo být sjednocení teoretických i praktických otázek, vyplývajících z pohledu 

výkladu příslušné ústavní i zákonné úpravy. 

Klíčová slova: obec, obecně závazná vyhláška, nařízení, samostatná působnost, přenesená 

působnost, 

Annotation:  

The bachelors thesis engages with laws of community, gives a view over the law 

making of the community, their limits, nature and role. It describes all appurtenances, 

which should include all communities legal enactment, explains types, activity and legality 

of these regulations. It also engages with a control of these regulations by state organs 

(public authority). This thesis aims to integrate theoretical and practical questions resulting 

from the view of interpretation of relevant constitutional and legal regularization. 

Keywords: community, generally binding notice, regulation, individual activity, passed-

over activity. 
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1 Úvod 

Tvorba práva obcemi byla, je a nadále zůstává trvalým problémem českého 

správního práva a ústavního práva. Střetávají se zde zájmy nejméně tří subjektů a to státu, 

jednotek územní samosprávy a jednotlivce, a to z důvodu, že právní předpisy obcí 

v právním řádu České republiky, konkrétní právní úprava jejich příjímání, jakož i podoba, 

musí vycházet z harmonického vyvážení těchto zájmů. 

 Veřejná správa, ani právní věda se na našem území v minulém století nerozvíjeli 

kontinuálním způsobem, zejména kvůli neexistenci územní samosprávy v letech 1948 – 

1989, z čehož vyplývá, že nelze navazovat na nedávnou historii a čerpat tak z jejích 

poznatků. 

 Cílem této bakalářské práce je podat ucelený pohled na problematiku legislativního 

procesu při vydávání právních předpisů obcí a s tím spojenou kontrolu jejich zákonnosti, 

jakož i přinést úvahy nad povahou, posláním, možnostmi a mezemi místního a 

regionálního práva, a vyřešit tak aktuální teoretické i praktické otázky z pohledu výkladu 

příslušné ústavní a zákonné úpravy, s možností upozornit na nedostatky právotvorné praxe 

veřejné správy a prostřednictvím této práce i naznačit možné řešení značného množství 

teoretických i praktických problémů souvisejících s právotvorbou územní samosprávy, 

tedy konkrétně obce. 



Petr Bareš: Právní předpisy obcí a kontrola jejich zákonnosti 

2010  2 

 

2 Úloha a postavení právních předpisů obcí 

2.1 Úloha právních předpisů obcí 

 Tvorba právních předpisů obcemi představuje v demokratické společnosti 

prostředek právní regulace společenských a politických zájmů na území obce. Tím, že stát 

přenechává část právotvorné pravomoci obcím, tak zavádí demokratickou pojistku proti 

centralizaci moci v rukou jediného subjektu, protože tvorba právních předpisů na úrovni 

obce představuje konstituování demokratických pravidel přímo občany, kteří jsou v daleko 

větší míře zataženi do správy veřejných věcí. Právě právotvorná decentralizace a 

dekoncentrace je podmínkou racionálnosti, hospodárnosti a účelnosti při zabezpečování 

veřejných záležitostí. 

 Místní právo musí existovat z řady důvodů, protože centrální stupeň se zabývá 

spíše záležitostmi celostátními a nerozptyluje se tak zjišťováním potřeb a možností 

konkrétního území, regionálních podmínek nebo tradic. 

2.2 Postavení právních předpisů obcí 

 Zařazení právních předpisů obce do hierarchie právního řádu má význam jak 

z teoretického hlediska, tak z hlediska vlivu na právní postavení jednotlivců, jako adresátů 

těchto právních předpisů, jejich práva a povinnosti.  

 V případě nařízení obcí z ústavní úpravy jednoznačně vyplývá, že nařízení obcí 

jsou svým charakterem sekundárním derivativním normativním správním aktem, což 

znamená, že se jedná o právní předpisy podzákonné a odvozené, tedy o prováděcí právní 

předpisy. Tento charakter vyplývá z toho, že: 

 nařízení obcí jako předpisy nižší úrovně nesmí odporovat zákonu jako předpisu 

vyšší úrovně, 

 nařízení obcí jako právní předpisy sekundární nemohou provést další delegaci 

legislativní pravomoci, když český právní řád terciární tvorbu práva nepřipouští, 
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 nařízení obcí jako právní předpisy derivativní jsou vydávána na základě právní 

normy jiné a k jejímu provedení je jejich právotvorná pravomoc podmíněna 

zmocňujícím zákonem, 

 nařízení obcí mohou být vydávána jen na základě a v mezích zákona.  

Tímto charakterem se tedy jednoznačně odlišují od obecně závazných vyhlášek. 

 Oproti tomu obecně závazné vyhlášky obcí se, ve světle ústavněprávní úpravy, 

považují za sekundární originární normativní správní akt. Podle ustanovení čl. 104 odst. 3 

Ústavy České republiky je zde jednoznačné ústavní zmocnění, že obec může vydávat 

obecně závazné vyhlášky v mezích své působnosti vymezené zákonem o obcích. Z výše 

uvedeného hlediska tedy vyplývá, že obecně závazné vyhlášky obcí jsou právní předpisy 

podzákonné neodvozené. Tento charakter znamená, že: 

 obecně závazné vyhlášky obcí jako předpisy nižší úrovně nesmí odporovat zákonu 

jako předpisu vyšší úrovně, tedy jako sekundární pramen práva nemohou být 

v rozporu s ústavním zákonem, zákonem či mezinárodní smlouvou, 

 obecně závazné vyhlášky obcí jako právní předpisy sekundární nemohou provést 

další delegaci legislativní pravomoci, když český právní řád terciární tvorbu práva 

nepřipouští, 

 obecně závazné vyhlášky obcí jako právní předpisy originární jsou vydávány přímo 

na základě ustanovení ústavy, kdy oprávnění je vydávat má ústavní, neodvozený 

charakter, 

 pro obecně závazné vyhlášky obcí platí, že můžou být vydávány ve věcech 

zákonem svěřených do působnosti obce. 
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3 Druhy právních předpisů obcí 

3.1  Obecně závazné vyhlášky 

Jedná se o právní předpisy, které obce vydávají při výkonu své samosprávy, ve 

věcech patřících do samostatné působnosti obcí. Vydáváním obecně závazných vyhlášek 

obec projevuje své prvotní mocenské pravomoci rozhodovat v samosprávných otázkách, 

kdy tyto právní předpisy mohou být vydávány, aniž by k tomu obec byla zákonem 

výslovně zmocněna, tedy může tak činit na základě vůle samosprávného společenství. Tato 

vlastnost obecně závazné vyhlášky odlišuje od klasických právních předpisů státní správy, 

tedy od právních předpisů pouze prováděcího charakteru. 

 Právním základem pro vydávání obecně závazných vyhlášek je článek 104 odst. 3 

Ústavy, který stanoví, že „Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně 

závazné vyhlášky“. 

Ustanovením § 10 ZO je pak ústavní norma provedena na zákonné úrovni, kdy 

„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou: 

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které 

činnosti, jež by mohli narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze v místech a 

v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých 

veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány, 

b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně 

životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání nařízení 

obce sloužící potřebám veřejnosti, 

d) stanoví-li tak zvláštní zákon“. 
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3.1.1 Subjekt oprávněný vydat obecně závazné vyhlášky obcí 

 V případě obecně závazných vyhlášek obcí je subjektem, který je oprávněn vydat 

tento právní předpis, podle § 10 ZO, výhradně zastupitelstvo, které má jako orgán obce 

přímo konstituovaný občany, nezadatelné právo přijímat obecně závazné vyhlášky. 

3.2 Nařízení 

Jsou právní předpisy vydávané obcemi při výkonu jim svěřené státní správy, ve 

věcech patřících do přenesené působnosti obcí. Obce při vydávání nařízení realizují 

výkonný, podzákonný a nařizovací charakter státní správy. Nařízení mohou být vydávána 

pouze v případě zákonného zmocnění, na základě a k provedení zákona, tzn. mají pouze 

prováděcí charakter.  

 Právním základem pro vydávání nařízení obcí je článek 79 odst. 3 Ústavy, který 

stanoví, že „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na 

základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny“. 

 Ústavní norma je dále provedena na zákonné úrovni ZO, kdy zákon stanoví: 

§ 11 odst. 1 – „Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho 

mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.“ 

§ 11 odst. 2 – „Obec vykonávající rozšířenou působnost může za podmínek stanovených v 

odstavci 1 vydávat nařízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním 

předpisem“. 

3.2.1 Subjekt oprávněný vydat nařízení obcí 

Dle ústavy je, v případě nařízení obcí, subjektem, který je oprávněn vydat tento 

právní předpis, orgán obce, kterému zákonodárce výkon této pravomoci konkrétně svěří.  

Z ustanovení § 102 odst. 2 ZO, který praví, že „Radě obce je vyhrazeno vydávat 

nařízení obce“, tedy vyplývá, že vydávání nařízení obce je vyhrazeno radě obce. Schválení 

se děje formou usnesení, přičemž zákon o obcích vyžaduje, podle § 101 odst. 2 ZO, 

splnění dvou podmínek: 

1. Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, 
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2. k platnému usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. 

Počet členů rady obce, z něhož je třeba vycházet při určování usnášeníschopnosti 

rady obce, k přijetí právního předpisu obce, je stanoven § 99 odst. 3 ZO, kdy „Radu obce 

tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů 

zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 

přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se 

nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů“.  

V obcích, kde se nevolí rada obce je tak nutné vycházet z ustanovení § 99 odst. 2 

ZO, kdy platí, že „V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, 

nestanoví-li tento zákon jinak“ a podle § 102 odst. 4 ZO je tedy pravomoc vydávat nařízení 

obce vyhrazena zastupitelstvu obce. 
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4 Působnost právních předpisů obcí 

 Působností rozumíme okruh svěřených úkolů, společenských vztahů, jenž může 

obec regulovat. Rozlišujeme přitom působnost věcnou, územní, osobní a časovou. 

4.1 Věcná působnost 

 Věcnou působností rozumíme oblast společenských vztahů v rámci veřejné správy, 

které jsou právními předpisy obce upravovány. Pro tuto působnost mohou být právní 

předpisy vydány pouze k plnění úkolů obce v rámci řešení místních záležitostí veřejné 

správy, která je obci svěřena. Pro ústavnost a zákonnost právních předpisů územní 

samosprávy je určující, aby nepřekračovaly věcnou působnost obce, tedy aby nezasahovaly 

do kompetencí státu a základních práv a svobod, a neupravovaly oblasti, které jsou již 

zákonem upraveny, pokud tedy zákon výslovně tuto úpravu neumožňuje. 

 Z hlediska věcné působnosti se rozděluje působnost obce na samostatnou působnost 

a rozšířenou působnost. 

4.1.1 Samostatná působnost obce 

 Samostatnou působností rozumíme působnost samosprávnou, zakotvenou v právu 

na samosprávu a v ústavním ustanovení, podle kterého je obec samostatně spravována 

zastupitelstvem. 

 Základní vymezení samostatné působnosti je stanoveno ustanovením čl. 100 odst. 

Ústavy České republiky, které zní: „Územní samosprávné celky jsou územními 

společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou 

správními obvody“. 

 Na zákonné úrovni je tato pravomoc dále upravena následujícími ustanoveními ZO: 

§ 7 odst. 1 – „Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). 

Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li 

to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti 

může být omezen jen zákonem.“ 
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§ 8 – „Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou 

působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.“ 

§ 35 ZO:  

„(1) 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, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

 (2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s 

výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním 

obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření 

podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především 

o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby 

informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku. 

(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí 

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 

b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.“ 

 Výše uvedená ustanovení sice obsahují větší množství činností posilující 

samostatnost obcí, ale neupřesňuje a nevymezuje kriteria, jež by obcím umožnila 

definovat, kde jsou meze jejich samostatné kompetence ve vztahu k přenesené působnosti 

anebo k činnostem z působnosti obcí vyloučeným. Problémem je však to, že zcela přesný a 

vyčerpávající výčet této působnosti není možný, protože státní správu a samosprávu nelze 

věcnými výčty oddělit.  

4.1.2 Přenesená působnost obce 

 Přenesená působnost obcí je dekoncentrovaná státní správa svěřená obcím. 

Přenesená působnost je umožněna na základě čl. 105 Ústavy, který stanoví, že „Výkon 

státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon“. 
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 Toto oprávnění obcí je dále vymezeno § 7 odst. 2 ZO, který stanoví že, „Státní 

správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou 

přenesenou působnost (§ 61 a násl.)“. 

 Další úpravu přenesené působnosti obcí, upravují definice ustanovení § 61 – 66 ZO 

a další zvláštní zákony, kdy zmíním pouze § 61 ZO: 

„(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je 

a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo 

jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním 

obvodem, 

b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, 

c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto 

úřadem. 

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí 

a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, 

b) v ostatních případech též 

1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto 

směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny 

zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve 

Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 

2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené 

působnosti podle tohoto zákona. 

(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává vůči 

orgánům obcí krajský úřad“. 

 Kromě základního rozsahu přenesené působnosti vykonávají obce státní správu i 

v širším správním obvodu. Jedná se o obce, ve kterých je zřízen pověřený obecní úřad. 

Ustanovením § 61 ZO je tak zavedeno třístupňové členění obcí pro účely státní správy a to 

na obec, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován 

obecní úřad, který vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1, písm. a) ZO, vykonává 
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v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu 

určeném prováděcím právním předpisem a je stanoven zákonem č. 314/2002 Sb. 

 Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené 

působnosti označován obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1, 

písm. a) a § 64 ZO, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou 

působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem a je určen 

zákonem č. 314/2002 Sb. 

4.2 Územní působnost  

 Územní působností rozumíme rozsah území, na němž konkrétní právní předpis 

obce upravuje určitý okruh společenských vztahů. V případě právních předpisů obce se 

územní působnost vztahuje na administrativní teritorium té obce, která je vydala, kdy toto 

vyplývá přímo ze zákona o obcích, ústavního charakteru obce jako veřejnoprávní 

korporace. Územní působnost tedy nemusí být v právním předpisu přímo uvedena, ale je 

nutné, aby při regulaci určitých činností obec stanovila, v jakých místech je určitá činnost 

omezena či zakázána.  

V případě statutárních měst dělených na městské části či obvody se může vydat 

právní předpis pouze pro jednu či více městských částí. 

4.3 Osobní působnost 

 Právní předpisy obcí působí vůči všem osobám na území obce a to fyzickým i 

právnickým podle předmětu úpravy. Může se však stát, že právní předpis obce působí i 

vůči jiným veřejnoprávním korporacím, tzn. jiným obcím, krajům, státu. Tato situace může 

nastat tehdy, jestliže část majetku na území obce patří jiné obci, kraji či státu a kde jsou 

tyto subjekty zavázány k určité povinnosti právním předpisem, např. jako vlastníci 

nemovitosti na území obce anebo tehdy, jestliže obec podniká a má na území jiné obce 

svou podnikatelskou provozovnu. 
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4.4 Časová působnost 

 Časovou působností rozumíme možnost aplikace právních norem obsažených 

v právních předpisech samosprávy příslušnými subjekty. K časové působnosti náleží 

pojmy jako platnost právního předpisu a účinnost, kterými se budu podrobněji zabývat 

v dalších kapitolách této práce. 

 Časovou působnost lze hodnotit i z hlediska aplikace na právní vztahy vzniklé před 

účinností právního předpisu, kde rozeznáváme právní předpisy bez zpětné účinnosti, tzv. 

neretroaktivní, právní předpisy s nepravou zpětnou účinností, tzv. nepravá retroaktivita, či 

právní předpisy s pravou zpětnou účinností, tzv. pravá retroaktivita. 

 Právní předpisy bez zpětné účinnosti jsou takové předpisy, u nichž se normy použijí 

jen na právní vztahy vzniklé po vydání právního předpisu. Právní předpisy s nepravou 

zpětnou účinností jsou takové právní předpisy, u nichž se normy použijí na právní vztahy 

vzniklé i před účinností právního předpisu, ale jen na tu jejich část, která nastala po 

účinnosti. Právními předpisy s pravou zpětnou účinností jsou takové právní předpisy, u 

nichž se použijí právní vztahy vzniklé i před účinností právního předpisu, a to i zpětně, na 

tu jejich část, která nastala před účinností; toto však platí pouze pro právní vztahy, které ke 

dni účinnosti retroaktivního právního předpisu trvají, jestliže předpis sám výslovně 

nestanoví, že se podle něj řídí i právní vztahy již zaniklé. 

 Retroaktivita je v současné době prezentována jako nežádoucí, ale obecně 

z hlediska právního státu, platí zákaz retroaktivity jen v neprospěch soukromých subjektů. 
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5 Náležitosti a struktura právních předpisů obcí 

 Zákon o obcích klade na strukturu a náležitosti právních předpisů obcí malé 

formální požadavky, tedy pouze povinné označení vydavatele, podpisy a vlastní text. Pro 

obce je tak vhodné, aby jejich právní předpisy respektovaly určité náležitosti plynoucí 

z právní nauky a právní tradice České republiky. Formálním obsahem právních předpisů 

obce by tak mělo být: 

 označení vydavatele, 

 název, 

 úvodní věta, 

 vlastní text, 

 odkazy a poznámky, 

 podpisy, 

 přílohy. 

Pro bližší představu struktury právních předpisů obcí je, v příloze této bakalářské 

práce, uveden názorný příklad obecně závazné vyhlášky (Příloha č. 1) a nařízení obce 

(Příloha č. 2). 
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5.1 Označení vydavatele 

 Označení vydavatele právního předpisu obce se skládá ze slov Obec, příp. Město a 

názvu příslušné obce, která právní předpis vydala. Takovéto označení by měla obsahovat 

jak obecně závazná vyhláška, tak nařízení obce. V případě nařízení obcí, zákon o obcích 

vylučuje, aby označení úřadu, kterým se jinak označují závazně obecné vyhlášky, bylo 

umístěno na nařízeních obce, tedy správné označení vydavatele v případě nařízení musí 

obsahovat slovo Obec, místo nesprávného označení Obecní úřad. 

5.2 Název 

 Název právního předpisu by měl obsahovat buď pojem obecně závazná vyhláška, 

nebo nařízení. V řadě případů některé z obcí uváděly ve svých právních předpisech pojem 

pouze vyhláška, což je chybné, protože pojem obecně závazná vyhláška je pojem užívaný 

jak Ústavou, tak zákonem o obcích. Pojem vyhláška lze použít dále ve vlastním textu 

právního předpisu, jako legislativní zkratku, ale nikoliv v nadpisu či úvodní větě. 

 Za pojmem obecně závazná vyhláška, či nařízení by mělo následovat jejich číslo a 

rok vydání, kdy se používá číslování právních předpisů v rámci kalendářního roku po 

vzoru Sbírky zákonů. Dále je nutné používat jednu číselnou řadu pro všechny právní 

předpisy, tedy ne zvlášť pro obecně závazné vyhlášky a zvlášť pro nařízení. 

 Právní předpis obce by měl dále obsahovat datum přijetí příslušným orgánem, 

protože má vypovídací schopnost o tom, na kterém zasedání zastupitelstva či rady byl 

právní předpis přijat. 

 Po datu přijetí by měl následovat vlastní název právního předpisu. Tento by měl být 

však co nejvýstižnější a nejstručnější. 

5.3 Úvodní věta 

 Úvodní věta by měla být buď ve znění: Zastupitelstvo obce se usneslo na této 

obecně závazné vyhlášce nebo ve znění: Rada se usnesla na tomto nařízení. Z hlediska 

přehlednosti a výstižnosti je vhodné pro občany v právních předpisech jen údaje se 

skutečnou informativní hodnotou, tedy obce by se měli zdržet v úvodní větě např. toho, že 

byla vyhláška, či nařízení přijato na základě § 84 odst. 2, písm. i), či nařízení podle § 11 
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ZO. Za vhodné je však považováno uvést v hlavní větě, na základě jakého konkrétního 

zákonného zmocnění vydává obec nařízení, případně na základě jakého zákonného 

ustanovení, než jen obecných ustanovení zákona o obcích, je vydána obecně závazná 

vyhláška. 

5.4 Vlastní text 

 Jedná se o právně závaznou část, ve které je obsažena právní úprava, kterou chce 

obec upravit společenské vztahy. Právně závazná část je podstatou každého právního 

předpisu, v níž by měly být obsaženy vlastní právní normy, závazně upravující chování 

osob v určitých situacích.  

 Základním ustanovením právních předpisů obcí je článek nebo paragraf. V případě 

vyššího členění se právně závazná část seskupuje do oddílů, dílů, hlavy a části. V případě 

nižšího členění, článek či paragraf se dělí na číslované odstavce, pododstavce uvozené 

písmeny a body uvozené čísly. Hlavy, díly a oddíly by měli být opatřené nadpisy. Vlastní 

členění právního předpisu z hlediska struktury není zákonem o obcích nijak předepsáno, 

tudíž jeho struktura závisí na autorovi. 

 Vlastní text může a nemusí obsahovat preambuli, tzn. vyjádření základních 

východisek, z nichž vycházejí principy promítnuté v konkrétním ustanovení právních 

norem v právně závazném textu.  

Právní předpis může obsahovat případný způsob a podmínky pro povolení výjimky 

z pravidla stanoveného právním předpisem, pokud udělování výjimek zákon nezakazuje, 

případně udělování výjimek neupravuje. V tomto případě je však nutné určit přesné 

podmínky, za nichž lze výjimku udělit a který orgán obce tuto výjimku uděluje. 

 V případě, že právní předpis obsahuje zrušovací ustanovení, mělo by se toto 

nacházet v předposledním článku, a to s přesným názvem a číselným označením 

zrušovaných obecně závazných vyhlášek či nařízení. 

 Poslední článek by mělo tvořit ustanovení o účinnosti předpisu v případě, že obec 

nevyužije nabytí účinnosti, vyplývající ze ZO, tedy 15. dnem po vyhlášení právního 

předpisu. 
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5.5 Odkazy a poznámky 

 Pro snadnější aplikaci právních předpisů jsou v textu uvedeny odkazy a poznámky, 

které umožňují snadnější orientaci naprosté většině osob bez odborného právnického 

vzdělání. V právním předpise se tak nemusí opisovat související text jiných právních 

předpisů, které upravují právní předpisy obcí a tímto se stává i přehlednějším. 

 Odkazem se rozumí ustanovení přímo v textu právního předpisu, které odkazuje na 

určitý jiný právní předpis. Pokud je v právním předpisu obce použit určitý pojem, je 

správné, aby se užil takový název, kterým je již daný pojem označen v jiných právních 

předpisech.  

 Odkazy se dají dále dělit na: 

 statické odkazy – obsahují název jiného předpisu i jeho číslo ve Sbírce zákonů a 

znamená, že se odkazovaný předpis použije ve znění ke dni platnosti odkazující 

obecně závazné vyhlášky či nařízení bez ohledu na novější nahrazení jiným 

právním předpisem. 

 dynamické odkazy – obsahují jen název předpisu a znamenají použití předpisu 

v aktuálním znění ke dni aplikace obecně závazné vyhlášky či nařízení. 

Odkazovat se však může nejen na jiný právní předpis, ale i na přílohy k právnímu 

předpisu, anebo je možné zmocnit jiný orgán obce k bližší úpravě určité věci. Tato úprava 

ale nesmí být v rozporu s odkazujícím zmocňujícím právním předpisem. 

Poznámkou se rozumí skutečnost, že se určitý pojem definuje tak, jak je tomu 

v jiném právním předpise, vyjádřena obecnou formulí: podle zvláštních předpisů. Za touto 

formulí je pak číslo poznámky, v níž je tento zvláštní předpis uveden pod čarou mimo 

vlastní text právního předpisu obce.  

Poznámky pod čarou nejsou závazným pravidlem pro výklad právního předpisu a 

stanovených pravidel chování, ale pouze legislativní pomůckou, která zlepšuje orientaci 

v právním předpise. 

K výše uvedenému je nutné podotknout, že v případě využití poznámek a odkazů je 

výhodnější používat poznámek, protože poznámka s konkrétním zněním a číslem 
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navazujícího právního předpisu není součástí vlastního právně závazného textu právního 

předpisu, jelikož poznámka má, na rozdíl od odkazu, normativní charakter. 

5.6 Podpisy 

 Veškeré právní předpisy obcí musí být podepsány příslušnými osobami, a to přímo 

na svém originále a v jiných textech uvedením jmen osob, které je podepsaly. Z hlediska 

veřejné kontroly veřejné správy je dále vhodné uvést i funkce příslušných osob, i když toto 

zákon přímo nestanoví. 

 Ze zákona právní předpisy obce podepisuje starosta a místostarosta, v obcích 

s postavením statutárního města primátor a jeho náměstek. Z tohoto vyplývá, že u právních 

předpisů obcí jsou ze zákona vyžadovány dva podpisy. V případě nepřítomnosti 

místostarosty v obcích či městě s více místostarosty, může podepsat právní předpis první 

místostarosta a místostarosta. Existuje-li v obci jen jeden místostarosta, pak tento 

podepisuje, v případě nepřítomnosti starosty, právní předpis sám jako místostarosta a též 

zároveň na místě starosty. Při pořadí podpisu by měla být respektována významnost funkcí 

představitelů obce, tedy že čestné místo je v případě podpisů umístěných pod sebou první a 

v případě podpisů umístěných vedle sebe na pravé straně. 

5.7 Přílohy 

 Jedná se o část právního předpisu, která se umísťuje na závěr a to až za podpisy, a 

která obsahuje některé konkrétní údaje. Příloha je právně závaznou částí právního předpisu 

a to na základě odkazu v konkrétním ustanovení vlastního právně závazného textu. Tato 

musí být zároveň s právním předpisem obce schválena přijímacím orgánem a spolu s ním 

vyhlášena. V případě jakýchkoliv změn právního předpisu, s výjimkou oprav písařských a 

gramatických chyb, je lze provést jen formou novelizujícího právního předpisu. Součástí 

přílohy můžou být však různé formuláře, které mohou časem měnit svou podobu, např. po 

obsahové stránce. V tomto případě je možné právním předpisem stanovit zmocnění, že 

náležitosti formuláře může blíže upravit rada svým usnesením, případně jiný orgán svým 

rozhodnutím, čímž odpadá nutnost novelizace vlastního právního předpisu. 
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6 Účinnost a platnost právních předpisů obcí 

6.1 Platnost právních předpisů obcí 

 Platností právního předpisu se rozumí ta skutečnost, že se právní předpis stal 

součástí českého právního řádu. Svou platností však právní předpis nezpůsobí vznik práv a 

povinností osob, kterým je směrován.  

 Nezbytným předpokladem a podmínkou pro platnost a účinnost právních předpisů 

je proces vyhlašování. Úprava vyhlašování právních předpisů je dána § 12 odst. 1 ZO, kdy 

toto ustanovení praví, že „Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen "právní 

předpis obce") musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. 

Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce
 
obecního úřadu 

po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na 

úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě 

obvyklým“. 

 Z výše uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že platnost právního předpisu obce 

vstupuje v platnost vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. To, že obec může právní 

předpis uveřejnit způsobem v místě obvyklým, však není podmínkou jeho platnosti. 

 K minimální době vyvěšení právního předpisu, který činí patnáct dní je žádoucí, 

aby se na originál, či stejnopis právního předpisu poznamenal datum vyvěšení a snětí 

z úřední desky, pro prokázání zveřejnění u Ústavního soudu, jelikož se jedná o listinu 

vzniklou při výkonu veřejné moci a má tedy presumpci správnosti. 

 V případě vyhlašování nařízení, které je vydáno obcí s rozšířenou působností, je 

pak ustanovením § 12 odst. 3 ZO navíc stanoveno, že „Nařízení obce vykonávající 

rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností“, tedy na úředních deskách všech obecních 

úřadů ve správním obvodu obce, která nařízení vydala. 



Petr Bareš: Právní předpisy obcí a kontrola jejich zákonnosti 

2010  18 

 

6.2 Účinnost právních předpisů obcí 

 Účinností právního předpisu se rozumí ta skutečnost, od jaké doby vyplývají pro 

osoby, kterým je předpis směrován, oprávnění a povinnosti vycházející z tohoto předpisu, 

tedy kdy vyvolává předpis právně závazné účinky navenek. 

 Podmínky nabytí účinnosti právního předpisu obce jsou stanoveny ustanovením § 

12 odst. 2 ZO, který zní: „Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní 

předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný 

zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení“. 

 K výše uvedené patnáctidenní lhůtě lze uvést, že se jedná o lhůtu hmotně-právní, 

tedy že začíná běžet den následující po dni vyhlášení a nastane počátkem patnáctého dne. 

Právní předpis tak nabude své účinnosti v 00:00 hod. patnáctého dne, nehledě na to, jestli 

se jedná o víkendové dny nebo svátek.  

Ustanovení o účinnosti nemusí být v právním předpise přímo uvedeno, pak se řídí 

účinnost výše uvedeným ustanovením. V případě, že účinnost právního předpisu má nabýt 

později, než uplynutím stanovené patnáctidenní lhůty, je pravidlem, že ustanovení o 

účinnosti se umisťuje do posledního článku či paragrafu. Taktéž je možné, na rozdíl od 

platnosti, že právní předpis může nabýt účinnosti postupně, tedy jedná se o tzv. dělenou 

účinnost, kdy část předpisu nabude účinnosti později. Postupných nabytí tak může být 

v jednom předpisu několik, ale podmínkou je správné formulování postupného nabývání. 
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7 Informování státního dozoru 

 Jednou ze záruk zákonnosti a ústavnosti právotvorné činnosti obcí, která vychází 

z ustanovení § 12 odst. 6 ZO je ta povinnost, že obec musí zaslat, neprodleně po dni 

vyhlášení, vydanou obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra. V případě nařízení se 

toto zasílá příslušnému krajskému úřadu, taktéž po dni jeho vyhlášení. Obcím je tak 

zákonem stanovena povinnost zasílat neprodleně příslušným dozorovým orgánům přijaté 

právní předpisy, což je důležitý předpoklad efektivního výkonu státního dozoru. 

 K tomuto je nutno podotknout, že ve zvláštních zákonech, resp. v právních 

předpisech vydaných na základě zákona, může být stanovena povinnost obce zaslat svůj 

právní předpis i jinému orgánu než příslušnému krajskému úřadu a Ministerstvu vnitra. 
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8 Vybraná zákonná zmocnění k vydání obecně 

závazných vyhlášek obcí 

8.1 Veřejný pořádek 

 Jedná se o oblast, která je pro právní předpisy obcí typická, ale také 

nejkonfliktnější. Obce se snaží prostřednictvím obecně závazných vyhlášek řešit místní 

problémy při stanovení povinností a zákazů, což vede k mnoha střetům a vydané obecně 

závazné vyhlášky na toto téma jsou tak nejčastějším předmětem diskuzí. Obec tímto 

způsobem plní jednu ze svých policejních funkcí a při nedostatku zákonné opory se snaží 

vydáváním vlastních právních předpisů regulovat činnosti, které považuje za škodlivé a 

které dosud nejsou regulovány platnými zákony. Často je tedy forma i obsah stanovení 

nových zákazů či povinností v konfliktu s ústavní zásadou, že povinnosti lze ukládat jen na 

základě zákona. 

 Často dochází k situaci, že obec přistoupí k přijetí obecně závazné vyhlášky, i když 

je přesvědčena, že je nezákonná či neústavní, ale při vědomí její věcné správnosti při 

formálním procesu jejího rušení, upozorňuje zákonodárce na problémy, jemuž by se měl 

věnovat a případně přijmout novou zákonnou úpravu. 

 K obecně závazným vyhláškám, které se týkají veřejného pořádku, se vztahuje již 

výše uvedené ustanovení § 10 písm. a), b), c) ZO.  

 Uvedené oprávnění obcí, umožňující stanovit závazné podmínky pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, potvrdil 

Ústavní soud ve svém nálezu č. 51/2001. Z tohoto vyplývá, že obce mohou bojovat 

s některými problémy vznikajícími při činnosti těchto podniků, s využitím odpovídajících 

právních nástrojů tak, aby byl odpovídajícím způsobem zabezpečen veřejný pořádek. 

 K obecně závazným vyhláškám vydávaných na základě § 10 písm. a), c) ZO lze 

však říci, že tyto oprávnění neposkytují do takové míry určité výslovné zákonné zmocnění, 

jako to činí obecně závazné vyhlášky vydané podle ustanovení písmena b), protože k těmto 

Ústavní soud zatím nejudikoval. 
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8.2 Ceny stavebních pozemků 

 Toto zmocnění je obsaženo v ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů, které stanoví, že „Obce mohou v rozsahu 

a za podmínek uvedených v § 10 stanovit obecně závaznou vyhláškou ceny stavebních 

pozemků v cenových mapách. Pro tento účel prodávající při prodeji stavebního pozemku 

zašle obci, na jejímž území pozemek leží, a to jen v případech a za podmínek stanovených 

obecně závaznou vyhláškou obce, informaci o jeho sjednané ceně za m
2
, o parcelním čísle 

a názvu katastrálního území“. 

 Na základě výše uvedeného zmocnění tedy obec svým právním předpisem stanoví 

ceny stavebních pozemků v cenových mapách, a případy a podmínky, za kterých 

prodávající při prodeji stavebního pozemku zašle obci, na jejímž území pozemek leží, 

informaci o jeho sjednané ceně za m
2
, o parcelním čísle a názvu katastrálního území. 

 Oceňování stavebního pozemku se řídí ustanovením § 10 citovaného zákona, kdy 

stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m
2
 uvedené v cenové 

mapě. 

8.3 Úplata za vzdělávání ve vyšších odborných školách 

Toto zmocnění je obsaženo v ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o 

soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, které stanoví, že 

„Vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem lze poskytovat za úplatu od 

doby, kdy její výši a způsob úhrady stanoví vláda nařízením; v těchto školách zřizovaných 

obcí od doby, kdy výši a způsob úhrady stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. Úplata 

nemůže být vyšší než polovina kalkulovaných nákladů na jednoho žáka školy“. 

Uvedené ustanovení tedy zmocňuje obec k tomu, aby obecně závaznou vyhláškou 

stanovila pro jí zřizované vyšší odborné školy výši a způsob úplaty za vzdělávání. 

8.4 Požární ochrana 

Toto zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky je obsaženo v ustanovení § 29 

odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, které praví, že „Obec 

v samostatné působnosti na úseku požární ochrany obecně závaznou vyhláškou 1. Vydává 
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požární řád obce, 2. Stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 

se zúčastní větší počet osob“. 

Výše uvedené zmocnění tedy zmocňuje obec k tomu, aby na základě obecně 

závazné vyhlášky: 

 vydala požární řád obce, 

 stanovila podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 

větší počet osob. 

Další náležitosti a obsah požárního řádu obce jsou stanoveny ustanovením § 15 

nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob je stanovena § 9 zmiňovaného zákona. 

8.5 Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

Toto zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce je obsaženo v ustanovení § 

13 zákona č. 13/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, které 

stanoví, že „Obec v samostatné působnosti může v případě konání kulturní, společenské 

nebo sportovní akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu problémů a 

negativních společenských jevů způsobených jednáním fyzických osob pod vlivem 

alkoholu obecně závaznou vyhláškou omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách 

nebo na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů“. 

 Obce jsou tedy zmocněny vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou můžou omezit 

prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů, avšak za podmínek stanovených výše 

uvedeným ustanovením. 

 Další právní regulace na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi 

je obsahem uvedeného zákona a dále obcím nepřísluší. 

8.6 Výherní hrací přístroje 

Zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky v případě výherních hracích přístrojů je 

obsaženo v ustanovení § 17 odst. 11 z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
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hrách, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že „Provozování  výherních  hracích  

přístrojů  nesmí být povoleno ve školách,  školských zařízeních, v zařízeních sociální a 

zdravotní péče, v  budovách  státních  orgánů  a církví, jakož i v sousedství uvedených 

budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou“. 

Obec je na základě tohoto ustanovení zmocněna, aby obecně závaznou vyhláškou 

vytvořila ochranné pásmo v rozsahu do 100 metrů od výše uvedených budov, v nichž a 

jejich sousedství je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. 

Dalším zmocněním podle tohoto zákona je zmocnění obsažené v ustanovení § 50 

odst. 4, kde „Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné 

působnosti, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase 

vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je 

provozování výherních hracích přístrojů zakázáno“. 

Vedle tedy prvního uvedeného zmocnění má obec možnost v obecně závazné 

vyhlášce stanovit i podmínky a omezení podnikatelské činnosti spočívající v provozování 

hracích automatů. 

8.7 Obecní policie 

Toto zmocnění vychází z ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, které stanoví, že „Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní 

zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou“. 

Uvedené zmocnění tedy umožňuje obcím, aby obecně závaznou vyhláškou zřídili či 

zrušily obecní policii. 

8.8 Komunální odpady 

Toto zmocnění vychází z ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde je stanoveno, že „Obec může ve své 

samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 

jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem“ 
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Uvedené zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce tedy opravňuje obec 

stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání 

se stavebním odpadem. 

Při přijímání obecně závazných vyhlášek podle výše uvedeného zmocnění musí obce 

vycházet z jednotlivých ustanovení zmiňovaného zákona o odpadech. 
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9 Vybraná zmocnění k vydání nařízení obcí 

9.1 Státní správa lesů 

 Toto zmocnění je obsaženo v ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o 

lesích a o změně a doplnění některých zákonů, které stanoví, že „Na návrh vlastníka lesa 

nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v 

zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení 

vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce s 

rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři 

měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními 

předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou 

nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními předpisy“. 

 Výše uvedené zmocnění tak dává obcím pravomoc regulovat vydaným, z důvodu 

ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů, obecné užívaní lesů a dočasně 

omezit nebo vyloučit vstup do lesa ve svém správním obvodu. 

9.2 Shromáždění bez oznámení 

 Toto zmocnění je obsaženo v ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím, které stanoví, že „Rada obce může ve svém územním obvodu nařízením 

určit místa, kde lze konat shromáždění k účelu uvedeném v § 1 odst. 2 bez oznámení. 

Přitom může stanovit dobu, v níž se taková shromáždění konat nesmějí“. 

 V České republice je ustanovením čl. 19 Listiny základních práv a svobod zaručeno 

právo pokojně se shromažďovat, kdy výkon tohoto práva slouží k využívání svobody 

projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů.  

Právo shromažďovat se je založeno na tzv. oznamovacím principu, tedy že ke 

shromáždění je potřeba oznámení příslušnému obecnímu úřadu. Výše uvedené zmocnění 

však umožňuje obcím, aby nařízením určily místa, kde ke konání shromáždění není třeba 

ani oznámení, kdy současně mohou stanovit dobu, v níž se shromáždění bez oznámení 

nebudou moci konat. 
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9.3 Maximální ceny 

 Toto zmocnění je umožněno ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o 

působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, které stanoví, že: 

„Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením 

obce 

a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem, 

b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, 

c) stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, 

nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují“. 

Na základě tohoto zmocnění jsou obce oprávněny vydat nařízení, kterým zákonem 

stanoveným způsobem upraví maximální ceny, ale pouze v rozsahu a za podmínek 

stanovených v rozhodnutí Ministerstva financí. Regulace a kontrola cen výrobků, výkonů, 

prací a služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro 

vývoz, přitom vychází ze zákona o cenách. 

Působnost se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území obce bez ohledu 

na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území 

obce trvalý pobyt nebo sídlo. 

9.4 Tržní řády 

 Toto zmocnění vychází z ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, které stanoví: 

„(1) Obec může v přenesené působnosti
 
vydat tržní řád formou nařízení obce. Pro nabídku, 

prodej zboží (dále jen "prodej") a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto 

účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona tržní řád vymezí: 

a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen 

"tržiště"), a jejich rozdělení (např. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované 

služby), 

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť, 
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c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, 

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, 

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu. 

(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a 

poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona. 

(3) Obec může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se toto nařízení obce 

nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo 

provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné 

mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány“. 

 Z výše uvedeného ustanovení tak vyplývá, že obec může nařízením regulovat 

povinnosti, které se vztahují k nabídce, prodeje zboží a poskytování služeb mimo 

provozovnu určenou k tomuto účelu a mohou spočívat výhradně ve stanovení místa pro 

prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště, a jejich rozdělení, 

stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť, doby prodeje zboží a poskytování 

služeb na tržišti, pravidel pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, a hlavně stanovení 

pravidel, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu. Vedle 

těchto podmínek může obec současně stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé druhy 

prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, nebo naopak stanovit, že 

některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v obci 

nebo její části jsou zakázány. 

 K ustanovení § 2 je nutno podotknout, že na prodej zboží a poskytování služeb na 

tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona pak mohou tržní řády ukládat 

povinnost spočívající pouze ve stanovení pravidel pro udržování čistoty a bezpečnosti na 

tržištích a pravidel, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného 

provozu. 

9.5 Místní komunikace 

 Toto zmocnění vychází z § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

které stanoví: 
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„1) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit 

oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

a) k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin, 

b) k odstavení nákladního vozidla nebo jízdní soupravy v obci na dobu potřebnou k 

zajištění celního odbavení, 

c) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 

za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, 12a) která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 

osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti 

obce, 

 nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích a jiný veřejný zájem. V nařízení obce stanoví obec způsob placení sjednané 

ceny a způsob prokazování jejího zaplacení. 

(2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky podle odstavce 1 musí být označeny 

příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu. 2) 

(3) V nařízení obec může vymezit oblasti obce, ve kterých nelze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít k účelům uvedeným v odstavci 1 písm. a) až c). 

(4) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit 

oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování. V nařízení obce stanoví obec 

druhy a kategorie silničních vozidel, časové vymezení a činnosti, které jsou předmětem 

omezení“. 

 Z tohoto ustanovení vyplývá, že obce jsou zmocněny k vydání nařízení, kterým 

dojde ke kvalifikovanému zpoplatnění obecného užívání místních komunikací. Vydaným 

nařízením se totiž vymezí oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a to ke stání nebo 

odstavení vozidla. Tímto však nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích ani jiný veřejný zájem. 
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 Nařízení obce zpoplatňující veřejné užívání místní komunikace musí obsahovat 

stanovení způsobu placení sjednané ceny a způsobu prokazování jejího zaplacení, kdy 

místní komunikace, kde je veřejné užívání zpoplatněno, musí být označeny příslušnou 

dopravní značkou. Řidič se pak musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na 

parkovacím automatu. 

 Taktéž může obec nařízením podle výše uvedeného ustanovení stanovit, že 

v některých vymezených oblastech obce nelze místní komunikace ke stání či odstavení 

vozidla vůbec užít. V takovém případě pak následuje označení těchto oblastí příslušnými 

dopravními značkami. 

 Dalším zmocněním k vydání nařízení obce je obsažené v ustanovení § 27 

zmiňovaného zákona, které stanoví: 

„(5) Úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník 

povinen označit podle zvláštního právního předpisu 2) nebo prováděcího právního 

předpisu. Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj svým nařízením a 

vymezení úseků místních komunikací a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením. 

(6) Prováděcí předpis blíže vymezí rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad 

ve sjízdnosti dálnice, silnice a místní komunikace. Obec stanoví nařízením rozsah, způsob 

a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních 

úseků silnic“. 

 Toto ustanovení zmocňuje obce, aby nařízením vymezily úseky místních 

komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Takto vymezené úseky pak musí obec, jako jejich 

vlastník, patřičně označit. 

 K výše uvedenému znění § 27 odst. 6 lze jen poznamenat, že tímto je obec 

oprávněna stanovit rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních 

komunikací a průjezdních úseků silnic. Toto zmocnění je důležité jak z provozních 

důvodů, tak z důvodů eventuální náhrady škody, která může vzniknout obci, jako 

vlastníkovi místní komunikaci, jelikož vlastník odpovídá za škody vzniklé uživatelům 

těchto komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo 
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v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, zmírnit, ani na ni upozornit. Obdobné znění 

platí pro vznik škody, způsobenou závadou ve schůdnosti místní komunikace nebo 

průjezdního úseku silnice. 

9.6 Mimořádná veterinární opatření 

 Toto zmocnění k vydání nařízení upravuje ustanovení § 46 písm. b) zákona č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů, které uvádí, 

že „Obec vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení 

mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na 

jejich plnění. To však neplatí pro hlavní město Prahu, v němž vyhlašuje a ukončuje 

mimořádná veterinární opatření vždy Městská veterinární správa v Praze“. 

 V tomto případě se jedná o nařízení obce, nikoliv obecně závaznou vyhlášku neboť 

činnost obce ve věcech veterinární péče je státní správou, přičemž vydáním nařízení, které 

je podmíněno předchozím návrhem krajské veterinární správy, obec: 

 stanoví a zrušuje mimořádná veterinární opatření, 

 prohlašuje nákazu za zdolanou, popřípadě 

 zmírní nebo zruší některá z mimořádných veterinárních opatření ještě před 

prohlášením nákazy za zdolanou. 

Tím, že nařízení obce v tomto případě je podmíněno předchozím návrhem krajské 

veterinární správy, je tato právotvorná pravomoc obce značně omezena, ale na druhé straně 

je okresní veterinární správa sama oprávněna rozhodnout a právním předpisem vyhlásit 

mimořádná veterinární opatření v obvodu své působnosti nebo jeho části přesahující 

územní obvod obce. 

9.7 Krizová opatření 

 Toto zmocnění vychází z ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů, který stanoví, že „při vyhlášení nouzového 

stavu nebo stavu nebezpečí jsou orgány obce povinny zajistit provedení krizových opatření 

v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce 
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účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se 

zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných 

informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování 

změn obsahu již vydaného nařízení obce“. 

 Obec je tedy tímto zmocněna k vydání nařízení obce, kterým zajistí provedení 

krizových opatření v podmínkách obce při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu 

nebezpečí, je-li to nutné. 

 Jak již bylo výše uvedeno, tak při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí 

nabývá nařízení účinnosti okamžikem vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Náklady 

vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního 

rozpočtu. 

9.8 Ochrana ovzduší 

Toto zmocnění je stanoveno na základě ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší, který stanoví, že „Kraje a obce v přenesené působnosti vydávají 

nařízením krajské a místní programy snižování emisí. Informace o krajských a místních 

programech snižování emisí musí být uvedeny na úředních deskách příslušného kraje a 

příslušné obce spolu s oznámením, kde lze do nich nahlédnout, a tyto programy se 

zveřejňují v elektronické podobě ve veřejně přístupném informačním systému. Plnění 

těchto programů orgány krajů a orgány obcí průběžně kontrolují a vyhodnocují“. 

Z programů snižování emisí podle výše uvedeného ustanovení, se vychází při 

výkonu veřejné správy na krajské a místní úrovni, zejména při územním plánování, 

územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn, a při posuzování záměrů, 

které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, nebo rozvojových koncepcí a programů 

rozvoje jednotlivých oborů a odvětví. 

Podle § 6 odst. 9 zmiňovaného zákona se způsob sledování kvality ovzduší, včetně 

metod odběru vzorků, měření, vyhodnocování a dalších technických požadavků, stanovení 

imisních limitů a jejich meze tolerance pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich 

stanovené skupiny, přípustnou četnost překračování imisních limitů, cílové imisní limity, 

dlouhodobé imisní cíle a lhůty k jejich dosažení, závazné emisní stropy, redukční cíle, 

znečišťující látky nebo stanovené skupiny látek, pro které budou připravovány roční 
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emisní inventury a roční emisní projekce vztahující se k cílovému roku 2010 a požadavky 

na způsob přípravy a provádění emisních inventur, emisních projekcí a programu snižování 

emisí stanoví prováděcím právním předpisem. 
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10 Sankce za porušení právních předpisů obcí 

Pro obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí platí, že v případě jejich 

nerespektování ze strany jejich adresátů je jejich dodržování vynutitelné státní mocí. 

Existence a ukládání sankcí za porušení právních předpisů obcí je nezbytným 

předpokladem odpovědnosti adresátů těchto předpisů. Konkrétní sankci lze uložit pouze 

řádným zákonným způsobem a jen tehdy, je-li zákonem stanovena. 

Porušení právního předpisu obce je sankcionováno buď jako přestupek nebo jako 

jiný správní delikt. 

10.1 Přestupek 

Pojem přestupku je stanoven § 2 odst. 1 z. č. 200/1990 Sb. Tento stanoví, že 

„Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin“. 

Výše uvedené ustanovení je nutné doplnit tím, že v případě přestupku odpovídá za 

porušení povinností fyzická osoba nebo v případě porušení povinnosti uložené právnické 

osobě za toto odpovídá ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde li o 

jednání na příkaz ten, kdo dal k jednání příkaz. 

 K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon 

výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 

 V případě porušení nařízení obce se k tomuto vztahuje ustanovení § 46 odst. 1 z. č. 

200/1990 Sb., které stanoví, že „Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou 

uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení 

obcí, okresních úřadů a krajů“. 

V případě porušení obecně závazné vyhlášky obce je pak § 46 odst. 2 zákona č. 

200/1990 Sb. stanoveno, že „Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je 

porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na 

úseku jejich samostatné působnosti“. 
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 Za přestupek podle § 46 lze podle odstavce 3 z. č. 200/1990 Sb. uložit pokutu do 

výše 30.000,-Kč. K tomuto lze však uvést, že obec může kromě pokut, uložit i jiné sankce, 

jako napomenutí, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. V případě, že k nápravě pachatele 

postačí samotné projednání přestupku, lze od uložení sankce upustit. 

 Na řízení o přestupcích se vztahuje přestupkový zákon a subsidiárně se použije 

správní řád. Až na stanovené výjimky projednávají přestupky v přenesené působnosti 

obecní úřady nebo komise k projednávání přestupků jako zvláštní orgán obce. 

10.2 Jiný správní delikt 

 Pojem jiný správní delikt není zákonem stanovený termín, nicméně z dostupné 

literatury a výkladu jednotlivých ustanovení zákonů lze k pojmu správní delikt říci, že 

správním deliktem je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem. V případě 

jiného správního deliktu se tedy jedná o obdobu přestupku, kdy protiprávní jednání musí 

být zaviněno právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem. 

Odpovědnost za jiný správní delikt je odpovědností subjektivní, tedy bez ohledu na 

zavinění. 

 K právním předpisům obce a jejich sankcionování v případě nedodržování jejich 

povinností, se váže ustanovení § 58 odst. 4 ZO, které dává obci oprávnění uložit pokutu až 

do výše 200 000 Kč, právnické osobě nebo osobě, která je podnikatelem, která porušila 

povinnost stanovenou právním předpisem obce. Při stanovení výše pokuty obec přihlíží 

zejména k povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání. 

 Postup ukládat pokuty za jiné správní delikty je v samostatné působnosti obce, kdy 

tato činnost je vyhrazena radě obce, která ji může svěřit příslušnému odboru obecního 

úřadu. Na řízení o jiném správním deliktu se vztahuje správní řád. 
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11  Kontrola zákonnosti právních předpisů obcí 

 Kontrola zákonnosti právních předpisů obcí je jednou ze záruk a prostředek, aby 

obce plnily své veřejnoprávní povinnosti a při své právotvorné moci jednali v souladu 

s právním řádem České republiky. 

 Kontrola nad právotvorbou obcí je vykonávána ve veřejném zájmu a z úřední 

povinnosti státními dozorovými orgány. Jedná se o zvláštní formu kontroly ve veřejné 

správě, kdy obce nejsou při tvorbě práva vůči dozorovým orgánům v podřízeném 

postavení, vesměs se jedná o dozor výhradně následný. Při dozoru se zkoumá to, zda je či 

není chování v souladu s právem. Při dozoru se zjišťuje soulad obecně závazných vyhlášek 

obce se zákony a soulad nařízení obce se zákony a jinými právními předpisy – hmotně-

právní i procesně-právní.  

 Výše uvedené je na ústavní úrovni upraveno ustanovením čl. 101 odst. 4 Ústavy, 

podle kterého „stát může zasahovat do činnosti územních samosprávních celků, jen 

vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem“.  

11.1 Orgány státního dozoru 

 Státní dozor nad obecní samosprávou je v přenesené působnosti svěřen krajským 

úřadům a v případě samostatné působnosti Ministerstvu vnitra. Při výkonu dozoru jsou 

krajský úřad i Ministerstvo vnitra oprávněny požadovat od příslušného orgánu obce 

poskytnutí informací potřebných pro výkon dozoru ve stanovených lhůtách a navrhnout 

obci změnu nebo zrušení nezákonného právního předpisu. 

11.2  Státní dozor nad obecně závaznými vyhláškami obcí 

Zákonná úprava státního dozoru je v případě obecně závazných vyhlášek obcí 

obsažena v ustanovení § 123 ZO: 

 „(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra 

obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, 

rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. 

Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí 
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Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci 

přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené 

lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky 

obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i 

obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava. 

 (2) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy a 

základními svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí 

výzvy ke zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem 

doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně 

stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu 

ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně 

závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, 

jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava. 

 (3) Nezjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti 

rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo 

vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení 

obecně závazné vyhlášky obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 

a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra takový návrh Ústavnímu soudu do 30 dnů ode 

dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže Ústavní soud 

tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o 

pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy 

rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. 

 (4) Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o 

návrhu podle odstavce 3, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu soudu a 

Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně 

závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy, jehož 

přílohou je i obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava“. 

 Z výše uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že v případě obecně závazných 

vyhlášek má sistační oprávnění pro případ rozporu obecně závazné vyhlášky se zákonem 

výhradně Ministerstvo vnitra. 
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 Kromě výše uvedeného dozoru, ministerstvo vnitra poskytuje obcím i metodickou 

pomoc, aby předešlo ze strany obcí porušení zákona při vydávání obecně závazných 

vyhlášek. Obcím tedy poskytuje metodické materiály, vzory obecně závazných vyhlášek, 

doporučení, provádí semináře, a na základě svého dozoru vydává i stanoviska ke zjištěným 

nedostatkům při výkonu samostatné působnosti obcí, vztahujícím se k vydávání obecně 

závazných vyhlášek. 

11.3 Státní dozor nad nařízeními obcí 

 Zákonná úprava státního dozoru nad nařízeními obcí je upravena § 125 zákona o 

obcích: 

 „(1) Odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve 

krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 

dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení 

obce. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu 

obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání 

nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení 

obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení obce, kterým byla zjednána náprava. 

  (2) V případě zřejmého rozporu nařízení obce s lidskými právy a základními 

svobodami může krajský úřad pozastavit jeho účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání 

nápravy. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu 

obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání 

nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení 

obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení obce, kterým byla zjednána náprava. 

 (3) Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel 

krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu návrh na 

zrušení nařízení obce. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení 

zastaví, rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení účinnosti nařízení obce pozbývá 

platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. 
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 (4) Zjedná-li příslušný orgán obce před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu 

podle odstavce 3 nápravu, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu soudu a 

krajskému úřadu. Krajský úřad rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší do 

15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení obce, 

kterým byla zjednána náprava“. 

 Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že v případě nařízení obcí má sistační 

oprávnění pro případ rozporu nařízení se zákonem výhradně krajský úřad, v jehož 

správním obvodu se obec nachází. 

 Jako v případě obecně závazných vyhlášek, tak i u nařízení poskytuje obcím 

metodickou pomoc při vydávání nařízení příslušný krajský úřad. Krajské úřady poskytují 

přehled zákonných zmocnění, na základě kterých český právní řád umožňuje vydávat 

nařízení obcí, jejich vzory a správný postup při jejich vydávání a upozorňuje na nedostatky 

již vydaných nařízení. 
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12 Závěr 

 Po zpracování této práce jsem došel k závěru, že tvorba právních předpisů obcemi 

je v právním řádu České republiky zcela nedostatečně, ba troufl bych z mého pohledu říci, 

chaoticky zpracována. Důvodem může být, jak jsem již uvedl v úvodu této práce, ta 

skutečnost, že veřejná správa, ani právní věda se na našem území v minulém století 

nerozvíjeli kontinuálním způsobem, zejména kvůli neexistenci územní samosprávy 

v letech 1948 – 1989, dále provedenou reformou veřejné správy a také tou skutečností, že 

právní věda v oblasti novotvorby se zaměřuje spíše na právní předpisy státu. 

 Je však nutné si připustit, že v rámci dekoncentrace a decentralizace veřejné správy, 

právní předpisy obcí nabývají svého významu a z tohoto důvodu je nutné k těmto 

odpovědným způsobem přistupovat, protože na obrazu českého práva se podílejí právě i 

obce, jako nejnižší článek demokratického právního státu. 

 Tato práce se tak může stát jednou z pomůcek jak, v souladu s českým právním 

řádem, realizovat právotvorbu obcemi, zaručenou jim Ústavou České republiky. 
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