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Úvod 

Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí (zastupitelstvem obce) v rámci 

její samostatné působnosti. Jedná se o jeden z významných projevů práva na samosprávu, které 

je obcím jakožto veřejnoprávním korporacím1 garantováno Ústavou.2 

Tato práce si nevytyčila za cíl, a ostatně tomu tak ani vzhledem k jejímu rozsahu být 

nemůže, poskytnutí vyčerpávajícího přehledu pojednávajícího o celé problematice obecně 

závazných vyhlášek, když jsou zejména vynechány ucelené kapitoly přibližující historii obecně 

závazných vyhlášek a jejich úpravu v jiných právních řádech. Více je naopak pozornost 

zaměřena na vybrané aspekty problematiky obecně závazných vyhlášek, které dle mého názoru 

v současnosti způsobují (mohou způsobovat) jisté obtíže a dále na vývoj judikatury Ústavního 

soudu, na její východiska a zhodnocení ze strany odborné veřejnosti a na její vliv na 

právotvorbu3 obcí.  

Prvním z cílů, které si tato práce klade, je tedy poukázat na vybraná problematická místa 

vztahující se k tvorbě obecně závazných vyhlášek, k jejich přijímání a k dozoru nad nimi.  

Druhým cílem je pak na vývoji judikatury Ústavního soudu a na odborné diskuzi k této 

judikatuře vedené, poukázat na postavení obecně závazných vyhlášek v našem právním řádu a na 

jeho proměnu. 

Systematicky je práce koncipována tak, že po úvodní kapitole definující základní pojmy 

nezbytné pro další text je zařazena kapitola věnovaná ústavním a zákonným základům obecně 

závazných vyhlášek. Zde je zmíněn první nález Ústavního soudu týkající se obecně závazných 

vyhlášek a stručná odezva na něj ze strany odborné veřejnosti. Následující dvě kapitoly 

poukazují na potenciální problémy při tvorbě a přijímání obecně závazných vyhlášek a při 

výkonu dozorčí činnosti.  Pátá kapitola práce pojednávající o roli Ústavního soudu je současně 

doplněním kapitoly druhé, když z části navazuje právě na zmíněný nález. Poslední kapitola práce 

je potom zaměřena na nové možností právotvorby obcí po tzv. jirkovském nálezu a na nebezpečí 

její kolize se základními právy. Jako celek je pak možno práci vnímat i chronologicky, kdy 

nejprve jsou pojednány otázky vzniku obecně závazné vyhlášky, poté dozoru a následně její 

případné zrušení ze strany Ústavního soudu.  

 

                                                 
1 Čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR, § 2 odst. 1 obecního zřízení. 
2 Čl. 8 Ústavy ČR 
3 Právotvorba na rozdíl od normotvorby nezahrnuje vytváření interních norem a předpisů. Jedná se o pojem 

obsahově užší, který lépe odpovídá potřebám této práce. Z tohoto důvodu bude používán i v dalším textu. Viz. 

KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 42 
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Jelikož se domnívám, že role obecně závazných vyhlášek je obecně společností poněkud 

marginalizována až bagatelizována, je dle mého mínění žádoucí si uvědomit, že jejich působnost 

dopadá na každého z nás a jen za minulý rok jich bylo dozorčím orgánem v rámci výkonu jeho 

činnosti posouzeno 53754. Celkový počet účinných obecně závazných vyhlášek je pak 

Ministerstvem vnitra odhadován na 80.000.5 

  Tyto obecně závazné vyhlášky byly vydány, jsou a nadále budou vydávány, 

zastupitelstvy obcí (krajů)6, která v některých případech nedisponují dostatečnou znalostí 

problematiky a orientací v ní. V tomto ohledu je třeba ocenit činnost Odboru veřejné správy, 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, který poskytuje obcím a obecním zastupitelstvům cenné 

služby.  

Věřím, že prvořadým cílem obecně závazné vyhlášky a hlavním cílem zastupitelstva by 

mělo být vytvoření takové obecně závazné vyhlášky, která je nejen v souladu se zákony (a 

ostatními prameny práva vyšší právní síly než zákon), ale která rovněž přispěje k lepší úpravě 

poměrů v obci. Toto je ostatně zcela v souladu s postulátem dobré a kvalitní veřejné správy, ke 

které bychom se měli snažit směřovat.  

I s ohledem na toto byly zvoleny shora specifikované cíle práce, když k vytváření 

kvalitních obecně závazných vyhlášek je dle mého názoru zapotřebí nejen dokonalé osvojení si 

procesu vedoucího k jejich vydání, ale i pochopení jejich ústavních a zákonných základů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Sborník odboru dozoru a kontroly veřejné správy za rok 2017. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/sborniky-

odboru-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx [ ke dni 14.2.2018 ] 

Počet skutečně vydaných obecně závazných vyhlášek byl však vzhledem k častému neplnění povinnosti obce zaslat 

obecně závaznou vyhlášku orgánu dozoru ještě vyšší.  
5 Zápis ze semináře Regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami konaného dne 12.12.2017. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/zapis-ze-seminare-regulace-verejneho-poradku-obecne-zavaznymi-

vyhlaskami-obci-12-12-2017.aspx [ ke dni 14.2.2018 ] 
6 Obecně závazných vyhlášek krajů však není mnoho, viz např. § 43 odst. 11 zákona č. 285/2001, zákon o odpadech  
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1. Stručné vymezení pojmů  

V této kapitole v krátkosti vymezím základní pojmy, které považuji pro další text za 

nezbytné. Jedná se o následující pojmy: obecně závazná vyhláška, samospráva, samostatná a 

přenesená působnost. Každý z těchto pojmů se pokusím definovat alespoň v částečné 

provázanosti s obecně závaznými vyhláškami tak, aby bylo zřejmé, proč byly vybrány. 

 

 

1.1. Obecně závazná vyhláška  

Obecně závazná vyhláška je právní předpis7 vydávaný územním samosprávným celkem, 

v České republice tedy obcemi a kraji jakožto vyššími územně samosprávnými celky, ve věcech 

jejich samostatné působnosti.8   

Jedná se o právní předpis podzákonný (jeho právní síla je nižší než právní síla zákona).  

Jakožto právní předpis musí dle Zdeňka Koudelky splňovat určité znaky, kterými je 

právní předpis charakterizován. Těmito znaky jsou: obecnost, vzájemná hierarchie, platnost, 

účinnost a zrušitelnost.9 

Z těchto znaků je dle mého názoru pro obce nejproblematičtější a rovněž i nejsnáze 

zneužitelný znak obecnosti, kterýžto je však někdy problematický i pro zákonodárce.10  

Znak obecnosti11 však nelze chápat zcela absolutně a i tento může být v odůvodněných 

případech prolomen, když i Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 56/10 uznal, že obecně závazná 

vyhláška, i když je právním předpisem a měl by se na ni tedy vztahovat znak obecnosti, může 

regulovat jedinečné případy. Tato regulace však „musí být jednoznačně objektivně 

ospravedlnitelná a nesmí být výrazem libovůle“.12 

Ze znění čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR je pak nutno dovodit, že vydávání obecně závazných 

vyhlášek je právem uděleným zastupitelstvům.13  

 

                                                 
7 V literatuře se lze setkat i s označeními externí normativní právní akt a statutární předpis.  
8
 HENDRYCH, D. a KOPECKÝ, M. in: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2016, s.127 
9
 KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 20 

10 Viz např. Pl. ÚS 24/04 
11 V tomto pojetí, tedy v pojetí opaku k jedinečnosti a konkrétnosti, se lze setkat i s pojmem abstraktnost, kdy 

obecnost je pak spojována se závazností aktu v právním smyslu. Viz HENDRYCH, D. in: HENDRYCH, Dušan a 

kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016, s.123 
12 Pl. ÚS 56/10. Blíže k otázce objektivního a ospravedlnitelného nastavení regulace viz podkapitolu 6.2. práce.  
13 K tomu, zda se vždy jedná pouze o právo obecně závaznou vyhlášku přijmout srovnej § 17 odst. 2 zákona č. 

185/2001 Sb., zákon o odpadech, který obci stanovuje jasnou povinnost obecně závaznou vyhlášku vydat, což se zdá 

z pohledu ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR sporné. 
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1.2. Samospráva   

Právo na samosprávu je na ústavní úrovni zaručeno v čl. 814 Ústavy ČR, dle kterého se 

zaručuje samospráva územních samosprávných celků.15 Dle čl. 99 Ústavy ČR je potom obec 

základním územním samosprávným celkem.  

Samospráva je součástí veřejné správy, a lze ji charakterizovat „jako ústavou a zákony 

stanovený okruh úkolů veřejné správy, jejichž vykonávání vlastním jménem je svěřeno 

samosprávné korporaci odlišné od státu“.16
 Veřejnou správu je pak nejsnáze možno definovat 

jako správu věcí veřejných vykonávanou ve veřejném zájmu.17 

Samospráva je považována za jeden ze základních stavebních kamenů demokracie, 

čemuž odpovídá i její zakotvení v čl. 8 Ústavy ČR, tedy v první hlavě Ústavy ČR nazvané 

„Základní ustanovení“. Právo na samosprávu je možné dokonce označit za jednu z podstatných 

náležitostí demokratického právního státu, jejíž změna je dle čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR 

nepřípustná.18 Toto její zařazení není z pohledu vydávání obecně závazných vyhlášek bez 

významu, když oprávnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky nemůže být zákonodárcem ani 

ústavodárcem vyprázdněno.19  

Bylo by však hrubě nesprávné, kdyby byla samospráva vnímáno pouze jako právo bez 

tomuto právu odpovídající povinnosti. Takovéto pojetí by, v krajním případě, mohlo vést ke 

zlovůli jejích vykonavatelů a de facto tak popřít její účel a smysl, kterým je, jakkoli je tento 

pojem široký, veřejný zájem. Josef Vedral k tomu poznamenává, že na územní samosprávu 

„nelze hledět jen jako na právo veřejnoprávní (územní) korporace vůči státu ale též jako na 

povinnost této korporace vůči jejím občanům“.20 

Domnívám se, že tuto svoji povinnost by měli mít vykonavatelé samosprávy vždy na 

paměti, a to i při svých úvahách o vydání obecně závazných vyhlášek.  

 

 

 

                                                 
14 Ve spojení s čl. 101 odst. 1 Ústavy ČR 
15 Ústava ČR zakotvuje explicitně pouze právo na samosprávu územní, nikoli na samosprávu zájmovou či profesní.  
16 KOPECKÝ, M. in: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016, 

s. 96 
17 KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 4 
18 Viz ZÁŘECKÝ, Pavel. K normotvorné činnosti obcí (vyšších územních samosprávných celků). Správní právo. 

1996, 29, s. 69 a KADEČKA, Stanislav. K právní povaze obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti. 

Správní právo. 1998, 31, s. 277 
19 Viz např. nálezy Pl. ÚS 34/02 a Pl. ÚS 6/13  
20 VEDRAL, Josef. Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky. Praha: Ediční středisko PF UK, 1999, s. 21 
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1.3. Samostatná a přenesená působnost  

V § 7 odst. 1 obecního zřízení je stanoveno, že „obec spravuje své záležitosti samostatně 

(dále jen „samostatná působnost“)“.21 Dle komentáře k obecnímu zřízení autorů Kopeckého, 

Průchy, Havlana a Janečka je samostatná působnost „legislativní zkratkou pro samostatné 

spravování záležitostí obce“.22 

Vymezení okruhu záležitostí spadajících do samostatné působnosti obce pak najdeme v § 

35 odst. 1 obecního zřízení,23 dle kterého „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“.  Okruh záležitostí spadajících do samostatné působnosti je 

tedy vymezen jak negativně (zbytkově) tak pozitivně.24 

Příkladmý výčet toho, co náleží do samostatné působnosti obce, pak najdeme opět 

v obecním zřízení. V rámci vydávaní obecně závazných vyhlášek, které jsou projevem 

samostatné působnosti obce na poli vydávání právních předpisů, se musí obec (její 

zastupitelstvo) řídit zákony25 (a jinými prameny práva s vyšší právní silou). V tomto se vydávání 

obecně závazných vyhlášek liší od výkonu samostatné působnosti v jiných záležitostech, kdy se 

obec musí řídit „též právními předpisy vydanými na základě zákona“.26 

Lze tedy uzavřít, že vydávání obecně závazných vyhlášek je pouze jedním z projevů 

výkonu samostatné působnosti obce, který je však do jisté míry jedinečný a pro plnění některých 

úkolů obce zásadní. Jak uvádí Vladimír Vopálka, obecně závazná vyhláška je jediným 

mocenským nástrojem veřejné správy svěřeným obci přímo Ústavou ČR.27 

 

S možností přenést na orgány samosprávy výkon státní správy počítá v čl. 105 Ústava 

ČR. V rámci přenesené působnosti orgány územních samosprávných celků vykonávají státní 

správu, která má z jejich pohledu „povahu „cizích“ záležitostí“.28 

                                                 
21 § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
22 KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 15 
23 Ustanovení obecního zřízení definující samostatnou působnost je třeba vnímat i v souvislosti s úpravou hlavy 

sedmé Ústavy ČR. Blíže VEDRAL, Josef. Změny v právní úpravě vydávání právních předpisů územních 

samosprávných celků. Správní právo. 2001, 34, s. 195 
24 KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 87 
25 Je otázkou, zda takovéto vyjádření v obecním řízení není nadbytečné, když nezbytnost souladu obecně závazné 

vyhlášky se zákony plyne již z její nižší právní síly. Více viz VEDRAL, Josef. Změny v právní úpravě vydávání 

právních předpisů územních samosprávných celků. Správní právo. 2001, 34, s. 196 a 197 
26 §35 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. 
27 VOPÁLKA, Vladimír. Vyhlášky obcí podle čl. 104 odst. 3 Ústavy. Správní právo. 1996, 29, s. 144 
28 KOPECKÝ, M. in: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016, 

s. 105 
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Rozlišování samostatné a přenesené působnosti s ohledem na obecně závazné vyhlášky 

mělo větší význam za dřívější právní úpravy obsažené v zákoně č. 367/1990 Sb., který 

umožňoval vydávání obecně závazných vyhlášek jak v působnosti samostatné, tak přenesené.29 

Tato distinkce hrála roli i při podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu 

soudu.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 K přechodu na novou právní úpravu založenou na rozlišování obecně závazných vyhlášek a nařízení srovnej nález 

Pl. ÚS 22/02 ze dne 18.11.2002, ve kterém Ústavní soud odmítl návrh přednosty okresního úřadu v Chomutově na 

zrušení nařízení obce Jirkov o stanovení koeficientů pro přepočet sazeb daně z nemovitostí, kdy navrhovatel uváděl, 

že zmíněné nařízení upravuje výkon samostatné působnosti, což dle jeho názoru dokládalo jak ustanovení § 8 

obecního zřízení, tak terminologie zákona o dani z nemovitostí. S tímto právním názorem navrhovatele se Ústavní 

soud neztotožnil a jeho návrh posoudil jako předčasný, když na základě ustanovení § 8 obecního zřízení ve spojení 

s přechodným ustanovením § 152 odst. 1 téhož zákona dovodil, že o výkon samostatné působnosti půjde (nestanoví-

li zákonodárce jinak) až od 1.1.2003. 
30 K otázce legitimace přednosty okresního úřadu k podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu 

soudu srovnej např. nálezy Pl. ÚS 38/93, Pl. ÚS 20/95 a nálezy Pl. ÚS 7/93, Pl. ÚS 21/94 
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2. Ústavní a zákonné základy pro tvorbu obecně závazných vyhlášek  

V této kapitole se zaměřím zejména na ústavní základy pro tvorbu obecně závazných 

vyhlášek, na první nález Ústavního soudu ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky a dále na 

základy zákonné, obsažené nejen v obecním zřízení, ale i ve zvláštních zákonech. Provedu i 

krátké porovnání dnešní právní úpravy s úpravou předchozí obsaženou v zákoně č. 367/1990 Sb.  

 

 

2.1. Ústavní základy  

V Ústavě ČR nalezneme celkem dvě ustanovení zakládající právo územních 

samosprávných celků (obcí) na vydávání právních předpisů. Jedná se o ustanovení čl. 79 odst. 3 

(hlava třetí Ústavy ČR nazvaná „Moc výkonná“) a čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR (hlava sedmá 

Ústavy ČR nazvaná „Územní samospráva“).  Na první pohled by tato ustanovení neměla, i 

vzhledem ke svému zařazení v Ústavě ČR,31 vyvolávat větší problém, leč opak byl v tomto 

případě pravdou.  

Dle čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR mohou zastupitelstva v mezích své působnosti vydávat 

obecně závazná vyhlášky. Ústava dále ve svém čl. 104 odst. 1 uvádí, že působnost zastupitelstva 

může být stanovena jen zákonem. Komentář k Ústavě autorů Pavlíčka a Hřebejka k tomu praví, 

že Ústava zde tímto stanoví formu, jíž má být působnost zastupitelstev (samostatná působnost) 

stanovena „v podobě právní síly zákona (za podmínek čl. 33 Ústavy by se též mohlo jednat o 

zákonné opatření Senátu).“32 Osobně se přikláním k názoru, že tento výklad je příliš doslovný a 

nezohledňuje možnost úpravy působnosti zastupitelstev právním předpisem vyšší právní síly 

(ústavním zákonem). Toto však není v současné době nijak zásadní, neboť působnost 

zastupitelstev je upravena zcela v souladu se zněním Ústavy ČR zákonem, a to obecním 

zřízením.  

Stanislav Kadečka shrnuje, že z textu Ústavy ČR „logicky vyplývá, že pokud určitá 

záležitost spadá do samostatné působnosti obce či kraje, je územní samosprávě ústavou svěřena 

pravomoc tuto oblast regulovat formou obecně závazné vyhlášky.“33 

                                                 
31 K významu systematického zařazení těchto ustanovení v Ústavě ČR se opakovaně vyjádřil i Ústavní soud, viz 

nálezy Pl. ÚS 37/96 a Pl. ÚS 43/96 
32 PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2., dopl. a podstatně rozš. 

vyd. Praha: Linde, 1998, s. 351 
33 KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 72 
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Čl. 79 odst. 3 naopak dává orgánům územních samosprávných celků právo34 vydávat 

právní předpisy na základě a v mezích zákona, pakliže jsou k tomu zákonem zmocněny. 

Pravomoc orgánů územní samosprávy (dle § 11 odst. 1 obecního zřízení se jedná o nařízení, 

přičemž orgánem, který je oprávněn jej vydat je dle § 102 odst. 2 písm. d) rada obce, a pakliže 

tato není zřízena, tak v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 přebírá tuto pravomoc zastupitelstvo) 

je tedy dána pouze tehdy, existuje-li výslovné zákonné zmocnění. V tomto je nutné shledávat 

zásadní rozdíl oproti obecně závazným vyhláškám.  

 

 

2.2. Pl. ÚS 5/93, zrušení obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou 

Do výše zmíněného ovšem hned ve svém prvním zrušujícím nálezu Pl. ÚS 5/93 ze dne 

19.1.1994, rušícím obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní 

doby, vnesl jiný, a nutno říci, že k zatím uvedenému dosti odlišný, pohled Ústavní soud. 

 Ústavní soud v tomto nálezu konstatoval, že k tomu, aby obec mohla vydat obecně 

závaznou vyhlášku, kterou stanoví právní povinnosti, je třeba „výslovného zákonného 

zmocnění.“35 

Tento svůj právní názor pak Ústavní soud odůvodnil následovně: „Podle čl. 4 odst. 1 

Listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a 

v jeho mezích; rovněž podle čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 3 Listiny základních 

práv a svobod nesmí být nikdo nucen činit, co zákon neukládá. Z těchto ustanovení nutno pro 

oblast působnosti obce dovodit závěr, že v případech, kdy obec vystupuje jako subjekt, určující 

pro občana povinnosti jednostrannými příkazy a zákazy, platí ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy 

České republiky a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.“36 

Můžeme konstatovat, že postoj, který tímto nálezem Ústavní soud zaujal, nebyl k obecní 

samosprávě zrovna vstřícný a přátelský. Tomu, jak jej Ústavní soud postupně revidoval a 

nakonec opustil, se budu blíže věnovat v kapitole zaměřené právě na judikaturu Ústavního soudu 

a její význam. Nyní jsem však považoval za důležité tento nález zmínit především s ohledem na 

odbornou diskuzi nad postavením obecně závazných vyhlášek, kterou, spolu s dalšími nálezy, 

vyvolal.  

 

                                                 
34 K tomu, zda se skutečně jedná o právo a oprávněný orgán územní samosprávy má pouze možnost právní předpis 

vydat a nikoli povinnost jej vydat blíže viz KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2003, s. 75 a HENDRYCH, D. a. KOPECKÝ, M. in: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: 

obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 127 
35 Pl. ÚS 5/93 
36 tamtéž 
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2.3. Několik pohledů na obecně závazné vyhlášky  

Mohlo by se zdát, že názory na postavení obecně závazných vyhlášek se v období 

následujícím po výše popsaném nálezu rozdělily do dvou proudů, kdy jeden se přiklonil k názoru 

Ústavního soudu (proud „protisamosprávní“) a druhý jej naopak považoval za nepřijatelný a 

příliš restriktivní (proud „samosprávní“). Takové rozlišení by však bylo až příliš zjednodušující, 

a jak uzavírá Josef Vedral, spor se vedl „o to, je-li vymezení samostatné působnosti obsažené 

v obecním zřízení a dalších zákonech takovýmto dostatečným zákonným základem (pro vydávání 

obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti – pozn. aut.)“37 

Předtím, než blíže popíši některé mnou vybrané pohledy na tuto problematiku, které byly 

více frekventované, je třeba si uvědomit historický a právní kontext. Pohybujeme se jak 

v období, kdy se územní samospráva stále ještě snažila prosadit a navázat na své dřívější 

tradice,38 jež byly především obdobím národních výborů zpřetrhány, tak v období účinnosti 

zákona č. 367/1990 Sb.  

Zejména tehdy platná a účinná39 právní úprava obsažená ve zmíněném zákoně, byla od té 

současné obsažené v obecním zřízení dosti odlišná, když v § 14 odst. 1 písm. a) až u) bylo 

demonstrativním výčtem definováno, co patří do samostatné působnosti40, přičemž pod písm. i) 

bylo uvedeno „vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné 

působnosti“. Zákon tak vlastně pouze uváděl, že do samostatné působnosti obce patří vydávání 

obecně závazných vyhlášek patřících do samostatné působnosti. Samostatná působnost byla tedy 

definována dosti široce.  V § 16 odst. 2 pak bylo, rozdílně oproti současné úpravě, uvedeno, že 

obecně závazné vyhlášky musí být v souladu nejen se zákony, ale i správními předpisy vydanými 

k jejich provedení ústředními orgány státní správy. Tímto prizmatem je tedy zapotřebí hledět i na 

níže popsané.  

 

Častým argumentem41 kritiků postoje Ústavní soudu bylo, že tento dostatečně nezohlednil 

specifické postavení zastupitelstva obce, jehož členové jsou do svých funkcí voleni tajným 

                                                 
37 VEDRAL, Josef. Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky. Praha: Ediční středisko PF UK, 1999, s. 105 

Obdobně viz VOPÁLKA, Vladimír. Vyhlášky obcí podle čl. 104, odst. 3 Ústavy. Správní právo. 1996, 29, s. 156 
38 Obecní samospráva se počala obnovovat od roku 1990 na základě ústavního zákona č. 294/1990 Sb.  
39 Ve znění zákona č. 279/1995 Sb. 
40 Srovnej s § 13, ve kterém byla samostatná působnost vymezena obecně.  
41 viz KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 75, 

KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 53 a 54 a odlišné 

stanovisko ústavních soudců Vojena Güttlera a Pavla Varvařovského k nálezu Pl. ÚS 17/97  
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hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.42 Takovýto způsob 

ustavování do funkce je dostatečnou zárukou legitimity těchto zastupitelských sborů, kdy je lze 

srovnat se zastupitelským orgánem celostátní úrovně, tedy s Parlamentem ČR. Tato argumentace 

legitimitou volby43 zastupitelstva dle mého názoru není správná, a to prvně z důvodu, že na členy 

zastupitelstev nejsou a ani nemohou být kladeny stejné nároky jako na členy Parlamentu, kteří 

jsou, na rozdíl od velkého počtu zastupitelů, profesionálové, kterým výkon mandátu poskytuje 

hlavní zdroj jejich příjmů.44 Nelze jim tedy z tohoto důvodu dle mého názoru přiznat ani stejná 

oprávnění. 

 Druhým důvodem je, že tato argumentace je poněkud účelová, když Josef Vedral dle 

mého názoru správně konstatuje, že „z hlediska legitimity jde o normy jiné povahy než jsou 

normy orgánů výkonné moci, jejich místo v hierarchii pramenů práva ale musí vyplývat pouze 

z Ústavy a zákonů“.45 Připustili-li bychom tedy tento argument legitimitou volby obecních 

zastupitelstev, popírali bychom tím čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který jasně 

stanoví limity ukládání povinností.   

Domnívám, se že vcelku panovala shoda na tom, že Ústavní soud svým požadavkem na 

výslovné zákonné zmocnění pro vydávání obecně závazných vyhlášek stanovících jejich 

adresátům povinnosti smazal rozdíl mezi obecní normotvorbou v přenesené a samostatné 

působnosti.46 Tohoto si ostatně musel být vědom i sám Ústavní soud.  

Stejnou shodu však již nenalezneme ohledně závěru, zda je obec při tvorbě obecně 

závazných vyhlášek (konkrétně při stanovování právních povinností jimi) limitována i obecnými 

ustanoveními Listiny základních práv a svobod a základními ustanoveními Ústavy ČR tak, jak je 

popsal ve svém prvním zrušovacím nálezu Ústavní soud.47  

                                                 
42 čl. 102 odst. 1 Ústavy ČR 
43

 Prof. Gerloch hovoří o legitimitě vůlí lidu jako o jednom ze tří legitimizačních kritérií. Viz GERLOCH, 

Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 256 
44

 K profesionalizaci parlamentů blíže GERLOCH, Aleš. Teorie a praxe tvorby práva. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 

422 s. Právní monografie, s. 153 až 154 
45

 VEDRAL, Josef. Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky. Praha: Ediční středisko PF UK, 1999, s. 98 
46 Viz např. VEDRAL, Josef. Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky. Praha: Ediční středisko PF UK, 1999, 

s. 104, GROSPIČ, Jiří. K právní úpravě obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti ve světle 

judikatury Ústavního soudu. Právník. 1997, 136 (1), s. 42 
47 Viz např. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 

Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, s. 30, KADEČKA, Stanislav. K právní povaze obecně závazných vyhlášek 

obcí v samostatné působnosti. Správní právo. 1998, 31, s. 299 

Tito autoři tím, že vykládají ustanovení Ústavy ČR vztahující se k úpravě samosprávy jako ustanovení speciální 

k základním ustanovením Ústavy ČR a k obecným ustanovením Listiny základních práv a svobod, a tudíž mající 

před nimi přednost, tak vlastně docházejí k závěru, že povinnosti nemusejí být ukládány na základě a v mezích 

zákona.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že celý spor se skutečně odehrával spíše v rovině 

dostatečnosti zákonného základu pro vydávání obecně závazných vyhlášek obsaženého v tehdy 

platném obecním zřízení, a nikoli v rovině samotného práva na samosprávu, které, dle mých 

zjištění, nebylo nijak zpochybňováno.  

 K dalšímu vývoji judikatury Ústavního soudu opět blíže pojednám v tomuto tématu 

věnované kapitole. Nyní je však zapotřebí říci, že shora nastíněná debata, nebyla pouze 

akademickou záležitostí, ale že významnou měrou přispěla jak k formulaci zákonné úpravy 

obsažené v obecním zřízení nyní účinném, tak pomohla nastavit současné limity výkonu územní 

samosprávy formou ukládání povinností v obecně závazných vyhláškách. To vše přispělo 

k tomu, že doc. Kopecký může dnes konstatovat, že „obce a kraje mohou vydávat obecně 

závazné vyhlášky obsahující obecně závazná pravidla chování na základě zmocnění 

vyplývajícího z čl. 104 odst. 3 Ústavy, a to v mezích své působnosti, která je jim stanovena 

zákonem (čl. 104 odst. 1 Ústavy).“48 

 

2.4. Současné zákonné základy pro vydávání obecně závazných vyhlášek  

Jak již bylo řečeno, obce mohou vydávat obecně závazné vyhlášky (i ty, kterými jsou 

ukládány povinnosti adresátům) v mezích své působnosti. Mezí této věcné působnosti rozumíme 

samostatnou působnost. Z tohoto pohledu může být poněkud zarážející znění § 10 obecního 

zřízení, které pod písm. a) až d) upravuje, kdy může obec v samostatné působnosti ukládat 

obecně závaznou vyhláškou povinnosti. Zde je nutné si uvědomit, že znění § 10 obecního zřízení 

bylo ovlivněno předcházející judikaturou Ústavního soudu,49 která navazovala na nález o němž 

je blíže pojednáno v podkapitole 2.2. této práce.  

Komentář obecního zřízení k tomu pěkně uvádí: „Význam § 10 písm. a) až c) obecního 

zřízení je v tom, že stanoví tři okruhy samostatné působnosti, v rámci nichž může obec realizovat 

svou ústavně danou pravomoc podle čl. 104 odst. 3 Ústavy vydávat obecně závazné vyhlášky.“50  

Závěrem si dovolím menší výtku k terminologii, která je v souvislosti s § 10 obecního 

zřízení používána, a která je do jisté míry matoucí. Obecní zřízení v § 10 písm. d) používá termín 

„stanoví-li tak zákon“, doc. Kopecký, ve chvíli, kdy uvádí demonstrativní výčet ustanovení 

                                                 
48

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 151 
49 Viz např. HENDRYCH, D. a KOPECKÝ, M. in: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 128, KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan 

JANEČEK. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 121. Jiný náhled na původ 

současného znění § 10 obecního zřízení zastává Zdeněk Koudelka, viz KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy 

samosprávy. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 81 
50

 KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 22 
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zvláštních zákonů, na jejichž základě je možno obecně závazné vyhlášky vydat, používá spojení 

„ustanovení, která výslovně předvídají možnost obecně závaznou vyhlášku vydat“51 a konečně 

sborník Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra za rok 2017 používá 

termín „zákonné zmocnění“52.  

Rozumím, že úplného sladění terminologie dosáhnout nelze, bylo by ale myslím nanejvýš 

vhodné, kdyby bylo v co možná největší míře upuštěno od používání termínu „zákonné 

zmocnění“.53 Osobně bych se přimlouval za užívání termínu „zákonný základ“,54 který považuji 

za nejpřiléhavější, a to především s odkazem na čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 

který ukládání povinností na základě zákona výslovně zmiňuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 152 
52 Sborník odboru a kontroly veřejné správy za rok 2017. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/sborniky-odboru-

verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx [ ke dni 20.2.2018 ] 
53 Pavel Zářecký se dokonce domnívá, že zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky by mohlo být 

považováno za neústavní. Viz ZÁŘECKÝ, Pavel. K normotvorné činnosti obcí (vyšších územních samosprávných 

celků). Správní právo. 1996, 29, s. 70 
54 Termín zákonný základ byl tomto smyslu užíván již v devadesátých letech minulého století, viz. např. 

VOPÁLKA, Vladimír. Vyhlášky obcí podle čl. 104, odst. 3 Ústavy. Správní právo. 1996, 29, s. 149 až 151, 

VEDRAL, Josef. Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky. Praha: Ediční středisko PF UK, 1999 s. 98 a 

disentní stanovisko k nálezu Pl. ÚS 17/97  
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3. Úvahy o vydání obecně závazné vyhlášky a proces vzniku – vybrané 

otázky  

Z důvodu, že se domnívám, že proces přijímání obecně závazných vyhlášek je poměrně 

podrobně upraven,55 není účelem této kapitoly podání uceleného výkladu procesu vzniku obecně 

závazné vyhlášky, ale pouze nástin některých mnou vybraných témat, u kterých by se případně 

mohly vyskytovat jisté pochybnosti. V první podkapitole pak provedu krátké zamyšlení o 

nutnosti regulace, která může mít významnější vliv na život obyvatel v obci, a s tím související 

vhodnosti jejího vydání.   

 

3.1. Počáteční úvahy o vydání  

Úvahy obce o tom, zda vydá obecně závaznou vyhlášku upravující některé společenské 

vztahy, jejichž regulace je potenciálně způsobilá podstatnějším způsobem zasáhnout do života 

obyvatel obce,56 by měly být hned v úvodu korigovány několika faktory.  

V první řadě by obec57 měla mít vždy na paměti, že vydání obecně vyhlášky je sice jejím 

Ústavou garantovaným právem, ale i s tímto právem se, v případě, že jej obec realizuje, vážou 

určité povinnosti.  

Tyto spočívají především v tom, že obec musí být schopna kontroly pravidel58, jež sama 

v obecně závazné vyhlášce vytvořila a v případě jejich porušení musí být schopna tato porušení 

v co možná největší míře postihovat. V případě, že toto je mimo možnosti obce, je velice 

pravděpodobné, že pravidla stanovená v obecně závazné vyhlášce nebudou dodržována. Tento 

stav je nežádoucí zejména z důvodu právní jistoty adresátů vyhlášky, když tito musejí mít 

možnost předvídat,59 zda budou za porušení těchto pravidel postiženi či nikoli. Dále pak tento 

                                                 
55 Úprava procesu přijímání obecně závazných vyhlášek je provedena ve formě zákona, který je pro obce závazný 

(otázky schvalování, publikace) a ve formě nezávazné metodické pomůcky Ministerstva vnitra s názvem Pravidla 

pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy. Dále je nutno počítat i s úpravou obsaženou 

v jednacím řádu zastupitelstva, který je dle § 96 obecního zřízení zastupitelstvo povinno vydat. Rovněž lze 

doporučit přiměřené využití legislativních pravidel vlády.   
56 Některé obecně závazné vyhlášky samozřejmě nedopadají pouze na obyvatele dané obce, ale i na jiné osoby, které 

se na území obce zdržují a vyskytují, jako jsou např. turisté. 
57 Obec je zde chápána jako veřejnoprávní korporace a subjekt, který je oprávněn vydat obecně závaznou vyhlášku. 

Viz např. KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 142, 

VOPÁLKA, Vladimír. Vyhlášky obcí podle čl. 104 odst. 3 Ústavy. Správní právo. 1996, 29, s. 144  
58 Schopnost kontroly dodržování pravidel spočívá i v její faktické proveditelnosti. Stanovila-li by např. obecně 

závazná vyhláška povinnost mít náhubek jen pro vybraná plemena psů, lze předpokládat, že strážník obecní policie 

nemusí být vždy schopen tato rozpoznat. 
59 Předvídatelnost práva nelze chápat pouze v tomto kontextu, ale je nutné nad ní uvažovat i z hlediska 

předvídatelnosti samotného pravidla chování pro adresáty, kterými s ohledem na osobní působnost obecně 

závazných vyhlášek nejsou vždy zdaleka jen občané obce. Pěkným příkladem nepředvídatelnosti je dle mého názoru 
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stav přispívá k nedobrému vnímání obecní regulace ze strany občanů, kteří by měli očekávat a 

někteří tak určitě činí60, že obec bude případná porušení pravidel trestat. Zajisté totiž není 

žádoucí, aby ti, kteří se obecně závaznou vyhláškou dobrovolně řídí, byli v méně výhodném 

postavení než ti, kteří ji, třeba i vědomě, porušují.  

Dle mého soudu nelze počítat s tím, že by pravidla daná v obecně závazné vyhlášce byla 

dodržována pouze z vlastní vůle jejich adresátů bez toho, aniž by těmto, alespoň z počátku, 

hrozila reálná možnost postižení sankcí61.  

V případě, že by v budoucnu došlo k tomu, že by se adresáti obecně závazné vyhlášky do 

té míry vnitřně sžili s danými pravidly, že by tato dodržovali již zcela dobrovolně, byla by na 

místě opět úvaha o potřebnosti regulace formou obecně závazné vyhlášky. Domnívám se, že za 

takovéhoto stavu by bylo lepší obecně závaznou vyhlášku zrušit, než ji ponechávat nadále 

platnou a účinnou.  

Dalším bodem, který by obec měla zvážit, je, zda je navrhovaná regulace skutečně 

potřebná, účelná a vhodná. Tyto úvahy jsou samozřejmě vysoce subjektivní62 a v souladu 

s principem subsidiarity je správné, že jsou činěny osobami znalými místních poměrů, přesto se 

ale domnívám, že je v tomto směru dobré obcím doporučit, aby postupovaly dle již zmíněné 

metodiky Ministerstva vnitra a zejména aby nepodceňovaly připomínkové řízení63 a důvodovou 

zprávu.64  

Poslední bod, který zde pouze zmíním, neboť o něm bude i v této souvislosti pojednáno 

podrobněji později65, je test čtyř kroků tak, jak jej ve své judikatuře využívá Ústavní soud. 

Zatímco úvahy o potřebnosti a vhodnosti regulace bych označil za subjektivní (obecně závaznou 

vyhlášku lze nepochybně vydat i v případech, kdy obec nebude schopna sankcionovat její 

                                                                                                                                                             
zákaz sezení na schodištích a jiných stavebních prvcích, jak tento vyplýval z obecně závazných vyhlášek měst 

Varnsdorfu a Litvínova zrušených nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 34/15. 
60

 Profesor Gerloch v tomto smyslu hovoří o jistotě spravedlivého postižení každého, kdo právo porušuje, jako o 

jednom z atributů právní jistoty. Blíže GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 252 
61 Sankce nemůže obec stanovit libovolně, ale tato musí být stanovena nebo předvídána zákonem. Viz ŠÍN, 

Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, 190 s. Beckovy příručky pro 

právní praxi, s. 132 
62 Obec zde vychází ze svého přesvědčení potřeby regulace formou obecně závazné vyhlášky, kdy tuto potřebu 

subjektivně vyhodnocuje. Viz GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 249 
63 Myslím, že je z tohoto pohledu především vhodné využít možnost zveřejnění návrhu obecně závazné vyhlášky na 

úřední desce či jakýmkoli jiným obvyklým způsobem. Lze totiž předpokládat, že zapojení většího počtu subjektů do 

debaty o budoucím znění obecně závazné vyhlášky se pozitivním způsobem promítne do její kvality.  
64 Důvodová zpráva je důležitá i s ohledem na identifikaci předmětu a cíle (účelu) obecně závazné vyhlášky. Blíže 

viz podkapitolu 5.4 této práce.   
65 Viz podkapitolu 5.5 této práce 
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porušení nebo v případech, kdy její vydání není potřebné a účelné), tak test čtyř kroků 

představuje z tohoto pohledu hodnocení objektivní.  

Závěrem je myslím vhodné poznamenat, že obecně závazná vyhláška se nikdy „nesmí 

stát prostředkem k dosahování právním řádem neaprobovaných právně-politických cílů“.66  

Nejtypičtějším projevem takovýchto vyhlášek, jejichž vydavatelé nade vší pochybnost věděli o 

jejich protiústavnosti, jsou tzv. antikomunistické vyhlášky. Jednalo se o vícero vyhlášek 

z devadesátých67 let minulého století, které „zakazovaly činnost komunistické strany výslovně 

nebo skrze zákaz propagace komunismu, fašismu a podobných ideologií“.68 Takovéto obecně 

závazné vyhlášky, ačkoli můžeme důvody jejich vzniku chápat, zcela odporují smyslu a účelu 

samosprávy.  

 

 

 

3.2. Potenciální problémy -  znění, schválení a vyhlašování obecně závazných 

vyhlášek 

V následující podkapitole, která je pro přehlednost rozdělena do třech bodů, a které jsou 

seřazeny chronologicky tak, jak obecně závazná vyhláška vzniká, uvedu, jak jsem již avizoval 

v úvodu této kapitoly, především to, co dle svého přesvědčení považuji za pro obec potenciálně 

problematické.  

 

3.2.1. Znění a text  

Obecní zřízení stanoví výslovně ke znění a textu obecně závazné vyhlášky obci jen málo 

povinností, se kterými dle mého názoru není v praxi potíž. Jedná se o označení vydavatele dle § 

111 odst. 1 obecního zřízení a podpisy starosty a místostarosty dle § 104 odst. 2.69 Samotný text, 

tedy to hlavní, pak zákon, jak uvádí Koudelka „předpokládá mlčky“.70 To, že by v praxi 

zastupitelstvo přijalo takovouto obecně závaznou vyhlášku lze však stěží předpokládat.  

                                                 
66 Pl. ÚS 39/10 
67 Poslední antikomunistická vyhláška byla Ústavním soudem zrušena až nálezem Pl. ÚS 68/04 ze dne 6.6.2006. 
68 KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 2001, s. 185 
69 V případě, že starosta nebo místostarosta (pakliže je v obci pouze jeden) obecně závaznou vyhlášku nepodepíše, 

neznamená to, že je tato neplatná. K tomu blíže PL. ÚS 1/96, ve kterém byla Ústavním soudem řešena situace, kdy 

starosta města Vysoké nad Jizerou nepodepsal tzv. „antikomunistickou“ vyhlášku. 

De lege ferenda je pak aktuální uvažovat o případném právu veta starosty v souvislosti s jeho přímou volbou ve 

volbách.  
70 KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 94 
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Obecně by měla obec respektovat ještě další náležitosti, které uvádí Zdeněk Koudelka. 

Jedná se o: název, úvodní větu, odkazy a poznámky a přílohy.71 

Podíváme-li se na vzorové obecně závazné vyhlášky zpracovávané již zmíněným 

Odborem veřejné správy dozoru a kontroly Ministerstva vnitra72, dojdeme nejspíše k závěru, že 

název a úvodní věta by rovněž potíže činit neměly. Problematické se tedy dle mého názoru jeví, 

vedle samotného textu obecně závazné vyhlášky, zejména odkazy a poznámky a přílohy.  

Samotný text obecně závazné vyhlášky můžeme členit na preambuli a právně závaznou 

část.73 Preambule povětšinou součástí obecně závazných vyhlášek nebývá, a jak uvádí Koudelka 

můžeme se s ní „setkat v nejdůležitějších obecně závazných vyhláškách pro určitou obec, jakými 

jsou např. statuty statutárních měst.“74 K právně závaznému textu lze říci především to, že by 

měl být co možná nejpřesnější a nejjednoznačnější. Používané pojmy by měly mít vždy stejný 

význam (u případných nových právních pojmů „musí být dostatečně a jasně vyjádřen jejich 

obsah“)75 a pokud je těchto pojmů užíváno i v zákoně, měla by jich obecně závazná vyhláška 

užívat ve stejném významu jako zákon. Text by měl být strukturován tak, aby se v něm bylo 

možno snadno orientovat. Ústavní soud k požadavkům, které klade na obecního normotvůrce, 

říká následující: „Ústavní soud předesílá, že od měst a obcí (zejména 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 případech právních předpisů obcí připustit, aby jejich ustanovení byla 

formulována natolik neurčitě a nesrozumitelně, že by adresát těchto norem nebyl schopen 

předvídat jejich aplikaci a neměl možnost upravit podle toho své chování.“76 

Co se poznámky pod čarou a odkazu týká, lze zde dle mého názoru obcím jednoznačně 

doporučit, aby využívaly poznámky. Základní rozdíl mezi poznámkou a odkazem spočívá v tom, 

že poznámka, na rozdíl od odkazu, nemá normativní charakter. Jak judikuje Ústavní soud, 

„poznámky pod čarou nemají závazný normativní charakter a nejsou součástí právního 

předpisu; jedná se o informaci k výkladu e ratione legis“.77 To, že poznámka nemá normativní 

charakter, znamená, že v případě změny právního předpisu (toho, jenž je v poznámce uveden) 

nemusí být přistoupeno k novelizaci obecně závazné vyhlášky. Úskalím poznámky však zůstává, 

                                                 
71 tamtéž 
72 Dostupné na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-predpisu-obci.aspx 
73 KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Praha: Linde, 2000, s. 94 
74 Tamtéž. K využití preambule u „běžné“ obecně závazné vyhlášky viz. Pl. ÚS 22/11, kterým byl zamítnut návrh na 

zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna o regulaci technických herních zařízení. 
75 Pl. ÚS 40/95 
76 Pl. ÚS 28/09 
77 Pl. ÚS 10/06 
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když je právní předpis v ní uvedený a vysvětlující určitý pojem zrušen bez náhrady. V takovém 

případě je pojmu nutno rozumět tak, jak je tento chápán v běžném jazyce.78 

Ohledně příloh je nutné si uvědomit, že ačkoli jsou řazeny až za podpisy starosty a 

místostarosty, tak jsou rovněž součástí právně závazného textu obecně závazné vyhlášky. Z toho 

vyplývá, že jakákoli jejich změna musí být učiněna novelizací (nebo případným zrušením obecně 

závazné vyhlášky a jejím nahrazením vyhláškou novou). 

I u příloh je zapotřebí, aby byly dostatečně určité, neboť mnohdy slouží adresátům jako 

hlavní zdroj orientace v obecně závazné vyhlášce. Toto platí zejména pro obecně závazné 

vyhlášky stanovící prostranství různých zákazů.  

 

Závěrem zmíním problematiku přebírání dikce zákona do obecně závazné vyhlášky. 

Ústavní soud opakovaně judikoval79, že takovéto převzetí samo o sobě protiústavnost obecně 

závazné vyhlášky neznamená. Domnívám se však, že obcím nelze takovéto přebírání (většinou 

motivované snahou přiblížit adresátům zákonná pravidla) doporučit, a to jak s ohledem na 

možné nepřesnosti a nedůslednosti při přepisování textu zákona,80 tak s ohledem na to, že takto 

převzatý text nemá v obecně závazné vyhlášce normativní význam a neměl by tak být její 

součástí.  

 

3.2.2. Schválení  

V současné době účinné obecní zřízení již neumožňuje, aby obecně závazné vyhlášky 

byly přijímány jiným orgánem než zastupitelstvem.81 K přijetí obecně závazné vyhlášky se 

vyžaduje souhlas „nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce“.82 Toto zdánlivě jasné 

ustanovení obecního zřízení v sobě však skrývá jednu nejasnost, a to tu, co je rozuměno oněmi 

všemi členy zastupitelstva. Tato otázka je z praktického hlediska důležitá tehdy, když nejsou 

všechny mandáty obsazeny.83 V takovém případě je nutno vyřešit otázku, zda je všemi členy 

zastupitelstva rozuměn původní počet zastupitelů zvolený ve volbách, nebo počet zvolený ve 

                                                 
78 KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 105 
79 Viz např. nálezy Pl. ÚS 25/06 a Pl. ÚS 41/08 
80 MÜLLEROVÁ, Hana. Obecně závazné vyhlášky obcí v nové judikatuře Ústavního soudu: pohyb zvířat v obci a 

související otázky. Správní právo. 2011, 44, s. 388 – 389  
81 Předchozí obecní zřízení ve svém § 45 písm. l) umožňovalo, aby v neodkladných případech přijala obecně 

závaznou vyhlášku v samostatné působnosti obecní rada (a pokud tato nebyla v obci volena, tak starosta). Tato 

vyhláška pak však musela být ratihabována zastupitelstvem, jinak pozbyla platnosti. 
82 § 87 obecního zřízení 

K otázce usnášeníschopnosti zastupitelstva viz. § 92 odst. 3 obecního zřízení 
83 V případě uprázdnění mandátu nastupuje v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí, za původního člena zastupitelstva jeho náhradník. Pokud tento náhradník není, tak dle § 56 odst. 

3 téhož zákona zůstane mandát uprázdněn (neobsazen) do konce funkčního období. 
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volbách snížený právě o neobsazené mandáty (faktický počet obsazených mandátů v době 

hlasování).  

Na tuto otázku se lze v teorii setkat s oběma odpověďmi.84 Pro praxi zastupitelstev obcí je 

však důležité, že postup, kdy je počítáno jako se základem s počtem v době hlasování skutečně 

obsazených mandátů není nesprávný a dle mého zjištění se jedná o názor v teorii převažující.85  

Poněkud problematické může být, jaký vliv by na zákonnost obecně závazné vyhlášky 

mělo případné nedodržení pravidel obsažených v § 93 obecního zřízení, zejména nedodržení 

informační povinnosti o připravovaném zasedání zastupitelstva a nedodržení veřejnosti jeho 

zasedání. 

V § 93 odst. 3 obecního zřízení je stanoveno, že zasedání obecního zastupitelstva je 

veřejné. Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva slouží k realizaci práva občanů obce dle § 16 

odst. 2 a § 97 obecního zřízení a jim v tomto ohledu naroveň postaveným fyzickým osobám 

uvedeným v § 17 obecní obecního zřízení. Nedodržení veřejnosti zasedání zastupitelstva je tedy 

bezpochyby vážným nedostatkem způsobujícím nemožnost přijetí platného usnesení.86  

Co se týká nesplnění informační povinnosti dle § 93 odst. 1 obecního zřízení, bude vždy 

třeba zkoumat, zda důsledkem jejího nesplnění nebylo faktické odepření účasti veřejnosti na 

jednání zastupitelstva.87 V případě, že by tomu tak bylo, bylo by usnesení přijaté na takovém 

zasedání nezákonné.  

K výše uvedenému je třeba poznamenat, že pakliže by byla v řízení před Ústavním 

soudem posuzována obecně závazná vyhláška, která byla přijata na základě výše zmíněných 

vadných usnesení, je nutné z pozice navrhovatele takovouto vadu namítat. Toto vychází z nálezu 

Pl. ÚS 55/05 v němž Ústavní soud uvedl, že v případě, „že navrhovatel nenamítal vadu 

legislativního procesu ani překročení Ústavou stanovené kompetence zákonodárce, není 

s ohledem na principy procesní ekonomie nutné tuto otázku blíže zkoumat, a postačí formální 

ověření průběhu legislativního procesu z veřejně dostupného informačního zdroje."88 Na toto 

                                                 
84K tomu: KOUDELKA, Zdeněk, ONDRUŠ, Radek, PRŮCHA, Petr. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 

4. dopl. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 326 a KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan 

JANEČEK. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 211 
85Tamtéž a KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007, s. 189 
86Viz KOUDELKA, Zdeněk, ONDRUŠ, Radek, PRŮCHA, Petr. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 4. 

dopl. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 333 

Podmínka veřejnosti zasedání zastupitelstva však neznamená, že se tato nemohou sejít „neformálně“ a neveřejně. Na 

takovýchto schůzích (termín zasedání je dle mého názoru vhodné používat pouze pro řádná veřejná setkání 

zastupitelů) však nelze přijímat usnesení a rovněž by jejich cílem nemělo být obcházení účelu veřejnosti, kdy i 

k samotnému projednání záležitostí (nikoli jen hlasování o nich) má dojít za účasti veřejnosti.   
87Více k tomu v článku Zásada veřejnosti zasedání zastupitelstva obce – Praktické problémy. Dostupné na adrese: 

http://www.mvcr.cz/clanek/zasada-verejnosti-zasedani-zastupitelstva-obce-prakticke-problemy.aspx 
88 Pl. ÚS 55/05 
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odůvodnění pak Ústavní soud odkázal i v nálezu Pl. ÚS 45/06. Ústavní soud tedy v takovém 

případě zkoumá pouze zveřejnění obecně závazné vyhlášky zákonem stanoveným způsobem na 

úřední desce89 a zápis z jednání zastupitelstva90 prokazující, že byla obecně závazná vyhláška 

přijata požadovaným počtem členů obecního zastupitelstva.  

Závěrem ještě zmíním, že ze stanoviska Odboru veřejné správy dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra č. 51/2009 ze dne 18.11.2009, (aktualizace ke dni 1.1.2014)91 vyplývá, že 

neschválením návrhu na přijetí obecně závazné vyhlášky nevzniká usnesení. Tento výklad je dle 

mého názoru správný. Pokud by ve shora uvedeném případě usnesení vznikalo, bylo by jej za 

situace, kdy zastupitelstvo změní názor a rozhodne se obecně závaznou vyhlášku přijmout, nutno 

zrušit. Tohoto zrušení je pak možné docílit pouze jiným usnesením zastupitelstva. V usnesení, 

kterým by byla obecně závazná vyhláška přijímána, by pak pravděpodobně bylo zároveň rušeno 

i dřívější usnesení o jejím nepřijetí.) 

 

3.2.3. Vyhlašování  

 

Vyhlašování právních předpisů obce upravuje § 12 obecního zřízení, který zároveň 

stanoví, že vyhlášení je podmínkou jejich platnosti.92 Vyhlášení se provede tak, že se obecně 

závazná vyhláška vyvěsí na úřední desce. Hmotněprávní úpravu úřední desky nalezneme v § 26 

správního řádu. Z tam uvedeného vyplývá, že obec musí vyvěsit obecně závaznou vyhlášku jak 

na „fyzické“ úřední desce, která musí být nepřetržitě přístupná, tak způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (elektronická úřední deska).  Za situace, kdy obec není schopna zajistit sama 

obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, může uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu s obcí s rozšířenou působností.  

Vyvěšení na fyzické a elektronické úřední desce má být provedeno časově shodně. Na 

stejnopisu obecně závazné vyhlášky, která je vyvěšována na fyzické úřední desce, se povinně 

vyznačí datum vyvěšení a datum sejmutí.93 Pokud je však obecně závazná vyhláška vyvěšena 

pouze na fyzické úřední desce, nezpůsobuje to její neplatnost.94 

                                                 
89Zde Ústavní soud vychází při zkoumání stejnopisu obecně závazné vyhlášky s vyznačením data vyvěšení a snětí 

z úřední desky z presumpce jeho správnosti. To, zda byla skutečně obecně závazná vyhláška na úřední desce 

vyvěšena po předepsanou dobu tedy jinak nezjišťuje.  
90 K požadavkům na obsah zápisu srovnej § 95 obecního zřízení  
91 Dostupné na adrese: www.mvcr.cz/soubor/51-2009-pdf.aspx 
92 Náležité vyhlášení přezkoumává v prvním kroku testu čtyř kroků Ústavní soud. 
93 § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
94 KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 32 
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Nad rámec vyhlašování lze ještě doplnit, že i po sejmutí obecně závazné vyhlášky 

z úřední desky zůstává tato stále veřejnosti přístupná, a to jak v úředních hodinách obecního 

úřadu95, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup.96 

S vyhlašováním obecně závazných vyhlášek úzce souvisí i vedení jejich evidence, kterou 

je obec dle ustanovení § 12 odst. 4 obecního zřízení povinna vést. Z dikce tohoto ustanovení, 

které obci stanovuje povinnost vést evidenci vydaných právních předpisů, je nutno dovodit, že 

v evidenci musí být obsaženy i právní předpisy již zrušené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Tato povinnost pro obce vyplývá jak z § 12 odst. 5 obecního zřízení, tak z § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
96 § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 
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4. Dozor a činnost dozorčího orgánu  

 

Následující kapitola je rozčleněna do dvou podkapitol, z nichž prvá je věnována dozoru 

samotnému, jeho současným úskalím a jeho postavení. Druhá pak v krátkosti pojednává o 

dalších činnostech dozorčího orgánu, z nichž některé již byly v předešlém textu zmíněny. 

 

 

4.1. Dozor  

V prvním bodu této podkapitoly provedu krátké vymezení správního dozoru. Zaměřím se 

na podstatu dozoru nad samostatnou působností a jeho roli v našem právním řádu. Dále popíši 

v současné době největší problém, se kterým se dozorčí orgán musí potýkat, a kterým je 

nezasílání obecně závazných vyhlášek dozorčímu orgánu obcemi a pokusím se nastínit i 

případné možnosti jeho řešení.  

  

4.1.1. Pojem dozoru 

Správní dozor je možné definovat jako „postup vykonavatele veřejné správy (dozorčího 

orgánu), v rámci kterého je posuzováno chování (činnosti) nepodřízených osob a toto chování 

hodnoceno a porovnáváno s podmínkami či požadavky stanovenými pro ně právními předpisy“.97 

Důležitá je zde především absence vztahu podřízenosti a nadřízenosti a dále vymezení 

kritéria, podle kterého dozorčí orgán přezkoumává chování či činnost osob, kdy tímto kritériem 

je pouze soulad s právem.98 Dozorčí orgán by tedy zásadně neměl brát při své činnosti do úvahy 

kritéria jiná, jakými jsou např. vhodnost, účelnost či efektivnost. 

Správní dozor chápeme jako formu správní činnosti, jejímž hlavním cílem je zachování 

zákonnosti při výkonu veřejné správy. Dozorčí orgán je v postavení garanta, který nad 

zachováním zákonnosti dohlíží a dozoruje ji. Zachování zákonnosti ve veřejné správě je 

elementárním předpokladem jejího dobrého fungování, neboť si lze jen stěží v demokratickém 

právním státě představit, že nezákonná správa by mohla být považována za správu dobrou. 

Dozorčí orgán posuzuje zákonnost vždy jak po procesní stránce (proces vydání 

posuzovaného aktu) tak po stránce hmotněprávní.  

                                                 
97

 ŠEMORA, Vítězslav. Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou orgánům obcí, krajů 

a hlavního města Prahy: komentář, judikatura a odkazy na související právní předpisy. Praha: Linde, 2007, s. 17 
98 STAŠA, J. in: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 
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Důležitým odlišujícím znakem dozoru od jiných prostředků, jejichž cílem je rovněž 

zachování zákonnosti, je, že „slouží především k ochraně objektivního práva a ne subjektivních 

práv osob.“99 Ochrany subjektivních práv je zde dosahováno až sekundárně tím, že je ochráněno 

právo objektivní.  

Co se týče dozoru nad samostatnou působností, pod který rovněž spadá dozor nad obecně 

závaznými vyhláškami, je důležité zmínit, že tento je více limitován a okleštěn. Toto omezení je 

uvedeno jak v čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR, který stanoví, že do činnosti územních samosprávných 

celků lze zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona a zároveň jen způsobem zákonem 

stanoveným, tak v § 7 odst. 1 obecního zřízení, který obdobně stanoví, že do samostatné 

působnosti může být orgány státu a krajů zasahováno jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona a 

to jen způsobem, který zákon stanoví. Obě tato ustanovení pak úzce souvisí s čl. 8 Ústavy ČR, ve 

kterém je zakotveno právo územních samosprávných celků na samosprávu.  

Obecně je možné říci, že státní orgány by měly do samostatné působnosti zasahovat co 

možná nejméně a vždy pouze zákonem stanoveným způsobem. Pokud by tomu tak nebylo, 

mohlo by se z jejich strany jednat o porušení práva obce jakožto územního samosprávného celku 

na samosprávu. Obci je na ochranu tohoto jejího práva poskytnuta možnost podání ústavní 

stížnosti dle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy ČR.  

 

 

4.1.2. Dozor nad obecně závaznými vyhláškami  

Úprava dozoru je v obecním zřízení obsažena v hlavě VI. nazvané „dozor“. Dozor nad 

obecně závaznými vyhláškami je pak blíže specifikován v § 123 téhož zákona, při jehož aplikaci 

je však nezbytné mít na paměti i ustanovení § 128 obsahující společná ustanovení k dozoru.  

Dozor nad obecně závaznými vyhláškami je vykonáván jako dozor následný, což 

znamená, že dozorčím orgánem jsou posuzovány obecně závazné vyhlášky již platné.  

Dozorčím orgánem je Ministerstvo vnitra.  

K tomu, aby mohl dozorčí orgán řádně plnit svou povinnost,100 musí mu být poskytnuta 

určitá oprávnění. Tato oprávnění mu musí být poskytnuta zákonem.101 Předně je nezbytné 

                                                 
99 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007, s. 228 – 229, blíže pak KOPECKÝ, Martin. Právní 

postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 325 
100 Dozor je vybudován na principu oficiality, kdy dozorčí činnost je veřejnoprávní povinností dozorčího orgánu. 

Blíže KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 284 
101 STAŠA, J. in: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 
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zajistit, aby měl ve své dispozici veškeré podklady potřebné k tomu, aby mohl posoudit platnost 

obecně závazné vyhlášky. Z tohoto důvodu je tyto oprávněn po obci požadovat.102  

V případě, že dozorčí orgán shledá, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se 

zákonem, vyzve obec ke zjednání nápravy.103 Od doručení této výzvy počíná obci běžet lhůta 60 

dní ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, rozhodne dozorčí orgán o pozastavení 

účinnosti obecně závazné vyhlášky. V případě, že obecně závazná vyhláška vykazuje zjevný 

rozpor s lidskými právy a základními svobodami, je možné104 pozastavit její účinnost bez této 

výzvy.  

V rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky (tzv. sistační rozhodnutí) 

dozorčí orgán stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy (obec zde tedy ve většině 

případů dostává druhou šanci k zajištění nápravy).105 Rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně 

závazné vyhlášky je rozhodnutím dle správního řádu, proti kterému je obec jako řádný opravný 

prostředek oprávněna podat rozklad. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 je rozklad podáván 

starostou obce nebo dalšími oprávněnými osobami.106 Obec je toto rozhodnutí dle § 128 odst. 1 

písm. a) obecního zřízení povinna zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce.  

Lhůta k podání rozkladu není v obecním zřízení stanovena. Pro její určení je nutno vyjít z 

§ 152 odst. 4 správního řádu, kde je stanoveno, že „nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení 

o rozkladu ustanovení o odvolání“.107  Dle § 83 odst. 1 správního řádu pak tato lhůta činí 15 dní 

od doručení rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obci. Obec musí být o 

tomto dozorčím orgánem poučena.  

O podaném rozkladu rozhoduje ministr, který může v souladu s § 152 odst. 5 rozklad 

zamítnout, nebo napadené rozhodnutí zrušit či změnit.108  Vzhledem k tomu, že k podání 

                                                 
102

 K podkladům, které je dozorčí orgán oprávněn požadovat blíže KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy 

samosprávy. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008 
103 Tato výzva není rozhodnutím dle správního řádu a obec se proti ní nemůže bránit žádnými opravnými 

prostředky. Blíže k tomu ŠEMORA, Vítězslav. Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností 

svěřenou orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy: komentář, judikatura a odkazy na související právní 

předpisy. Praha: Linde, 2007, s. 27 a KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o 

obcích: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 280 
104 Z doslovného výkladu zákona sice vyplývá, že pozastavení účinnosti bez předchozí výzvy je oprávněním 

dozorčího orgánu, vzhledem k významu lidských práv a základních svobod by tak však dozorčí orgán učinit měl. 

Viz PAVLÍČEK, Václav, Ján GRONSKÝ, Jiří HŘEBEJK, et al. Ústavní právo a státověda. II. Díl, Ústavní právo 

České republiky. Praha: Leges, 2011, s. 984 
105 V případě, že by se obec pokusila obejít sistační rozhodnutí dozorčího orgánu vydáním nové obecně závazné 

vyhlášky totožného nebo obdobného znění, není nepozastavení účinnosti této nově vydané vyhlášky překážkou 

projednání návrhu na její zrušení před Ústavním soudem. Viz nálezy Pl. ÚS 49/03 a Pl. ÚS 10/06.  
106 Viz § 30 odst. 4 správního řádu  
107 § 154 odst. 2 správního řádu  
108 Ačkoli z gramatického výkladu textu obecního zřízení vyplývá, že lze pozastavit účinnost obecně závazné 

vyhlášky pouze jako celku, v souladu s principem minimalizace zásahů do práva na samosprávu je možno pozastavit 

účinnost i jen určitých částí obecně závazné vyhlášky. Viz Metodické doporučení k činnosti územních 
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rozkladu je obci stanovena zákonem lhůta 15 dní, lze konstatovat, že minimálně stejná lhůta by 

měla být obci poskytnuta jakožto lhůta přiměřená v rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně 

závazné vyhlášky. V případě, že by dozorčí orgán poskytl obci ke zjednání nápravy lhůtu kratší, 

byl by stejně nucen s podáním návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu soudu 

vyčkat na marné uplynutí zákonné lhůty pro podání rozkladu.  

Není-li zastupitelstvem obce109 zjednána náprava ve stanovené lhůtě a není-li využito 

možnosti podání rozkladu, podá dozorčí orgán dle § 123 odst. 3 obecního zřízení do 30 dnů od 

uplynutí lhůty k podání rozkladu návrh k Ústavnímu soudu na zrušení obecně závazné vyhlášky. 

V případě, že rozklad podán byl, běží tato lhůta od právní moci rozhodnutí o zamítnutí rozkladu. 

Domnívám se, shodně jako Vítězslav Šemora110, že shora zmíněná 30 denní lhůta má být 

počítána v případě, že je dozorčím orgánem poskytnuta lhůta ke zjednání nápravy končící 

později než lhůta k podání rozkladu či později než nastane právní moc zamítavého rozhodnutí o 

rozkladu, od tohoto pozdějšího data. V opačném případě by mohlo docházet k absurdním 

situacím, kdy sice stále ještě běží lhůta ke zjednání nápravy poskytnutá dozorčím orgánem, ale 

tento již přesto podává návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu soudu.  

Ani podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky nebrání zastupitelstvu obce ve 

zjednání nápravy, kdy dle ustanovení § 123 odst. 4 obecního zřízení je oprávněno zjednat 

nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu. Obec je zde pouze zatížena oznamovací povinností 

jak vůči dozorčímu orgánu, tak vůči Ústavnímu soudu.  

Poslední věc, kterou je na tomto místě třeba zmínit, je právní povaha zmíněné 30 denní 

lhůty k podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu soudu. Zdeněk 

Koudelka uvádí,111 že se jedná pouze o lhůtu pořádkovou, jejíž marné uplynutí nezpůsobuje 

nemožnost dozorčího orgánu dále návrh podat. Stejný názor vyslovil v nálezu Pl. ÚS 9/04 i 

Ústavní soud, jenž navíc dovodil, že v případě, že v této lhůtě návrh na zrušení podán nebyl, 

pozastavená účinnost obecně závazné vyhlášky se jejím uplynutím bez dalšího obnovuje. Jiný 

výklad by byl dle Ústavního soudu nepřípustným zásahem do práva na samosprávu, když by 

                                                                                                                                                             
samosprávných celků, podle právního stavu k 1.3.2012, dostupné na adrese: 

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx  
109 Náprava může být zjednána pouze zastupitelstvem a pouze formou obecně závazné vyhlášky. I v případě, že by 

se zastupitelstvo rozhodlo zjednat nápravu formou zrušení obecně závazné vyhlášky, jejíž účinnost byla 

pozastavena, musí tak učinit obecně závaznou vyhláškou. Obecně závazná vyhláška, jejíž účinnost byla pozastavena 

totiž zůstává nadále platnou a je tak součástí právního řádu. 
110 ŠEMORA, Vítězslav. Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou orgánům obcí, krajů 

a hlavního města Prahy: komentář, judikatura a odkazy na související právní předpisy. Praha: Linde, 2007, s. 30 
111 KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 171 



 

 

30 

 

pozastavení účinnosti bez následného podání návrhu na zrušení mohlo vést k „faktickému zrušení 

právního předpisu“.112  

V souvislosti s obnovením účinnosti obecně závazné vyhlášky se nabízí otázka, jakým 

způsobem o tomto budou informováni její adresáti. V ustanovení § 128 odst. 1 písm. a) a e) 

obecního zřízení je obci stanovena povinnost zveřejnit na úřední desce obecního úřadu 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky, a v případě, že bude posléze 

vydáno rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti, tak i toto rozhodnutí. Na zmíněné obnovení 

účinnosti marným uplynutím lhůty pro podání návrhu na zrušení k Ústavnímu soudu se tedy toto 

ustanovení nevztahuje.  Domnívám se, že pokud bude tato lhůta dozorčím orgánem překročena 

v řádu dní, není možno zajistit adekvátní informování adresátů obecně závazné vyhlášky. Pouze 

v případě, kdy by dozorčí orgán tuto lhůtu překračoval již delší dobu,113 mohla by obec na úřední 

desce učinit oznámení, že pozastavená účinnost obecně závazné vyhlášky byla obnovena a 

adresáti jsou tedy opětovně povinni se touto obecně závaznou vyhláškou řídit.  

Z tohoto pohledu by tedy bylo možné označit automatické obnovení účinnosti obecně 

závazné vyhlášky za částečně nedomyšlené. Problém zde však nespočívá v judikatuře Ústavního 

soudu, jehož přístup k ochraně samosprávy je zde zcela legitimní, ale v tom, že na tuto nebylo ze 

strany zákonodárce nijak reagováno.   

Opačný náhled na pořádkový charakter shora zmíněné lhůty má Martin Kopecký,114 který 

však dle mého názoru ve své argumentaci nezohledňuje Ústavním soudem dovozené 

automatické ukončení pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky v případě nepodání 

návrhu na její zrušení k Ústavnímu soudu.  

 

 

 

4.1.3. Problémy dozoru nad obecně závaznými vyhláškami  

Kromě jistých interpretačních nejasností souvisejících s dozorem, které jsem se pokusil 

nastínit v předchozím bodu, se dozorčí orgán potýká se zásadním problémem, kterým je neplnění 

povinnosti obcí zaslat obecně závaznou vyhlášku dozorčímu orgánu neprodleně po dni jejího 

vyhlášení.115  

                                                 
112 Pl. ÚS 9/04  
113 Zejména vzhledem k četnosti návrhů na zrušení podávaných ročně dozorčím orgánem k Ústavnímu soudu však 

toto nelze očekávat.  
114 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 340 
115 § 12 odst. 6 obecního zřízení 
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Dle zmíněného Sborníku odboru dozoru a kontroly veřejné správy za rok 2017 bylo při 

116 provedených kontrolách zaměřených na oblast samostatné působnosti obcí zjištěno 35 

pochybení při zasílání obecně závazných vyhlášek dozorčímu orgánu.116 To znamená porušení 

povinnosti v 30% případů.117 Uvedená data získaná z provedených kontrol jasně ukazují, že 

neplnění této zákonné povinnosti ze strany obcí je vážným problémem, který je třeba řešit, neboť 

dozorčí orgán v těchto případech není schopen zajistit zákonnost těchto obecně závazných 

vyhlášek a dále rovněž přichází o statická data.  

Toto téma bylo nejnověji probíráno na semináři „Regulace veřejného pořádku obecně 

závaznými vyhláškami obcí“ pořádaném dne 12.12.2017 Odborem veřejné správy, dozoru a 

kontroly.118  

V současné době je uvažováno řešení, dle kterého by byl vytvořen centrální registr 

právních předpisů obcí (tedy i obecně závazných vyhlášek), do kterého by byly obce povinny 

právní předpisy zasílat. Zaslání právního předpisu do tohoto registru by pak bylo podmínkou 

jeho platnosti. Dle sdělení vedoucího oddělení dozoru Ing. Bc. Miroslava Veselého je v současné 

době k tomuto připravován analytický materiál.119 Výše zmíněný seminář byl pak míněn za 

účelem započetí odborné diskuse na toto téma.  

Domnívám se, že zmíněný registr je poněkud problematický. Předně si nemyslím, že 

přidání další podmínky platnosti v podobě zaslání právního předpisu do registru povede ke 

kýženému cíli.  

V současné době „jediná“ podmínka platnosti, tedy vyhlášení zákonem stanoveným 

způsobem, rovněž vždy nevede k tomu, že je právní předpis zákonným způsobem vyhlašován a 

stane se tak součástí právního řádu. 

 Vezměme v úvahu modelovou situaci, kdy zastupitelstvo obce schválí předepsaným 

způsobem obecně závaznou vyhlášku, tuto nezašle dozorčímu orgánu a zároveň ji nevyvěsí na 

úřední desce po zákonem stanovenou dobu. Takováto vyhláška nenabyde platnosti a samozřejmě 

ani účinnosti, ale přesto se podle ní pravděpodobně budou adresáti v dobré víře řídit. V případě, 

že by byla stanovena další podmínka platnosti v podobě zaslání do zmíněného registru, mohlo by 

                                                 
116 Sborník odboru a kontroly veřejné správy za rok 2017, s. 72.  Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/sborniky-

odboru-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx [ ke dni 20.3.2018 ] 
117 Pro ilustraci je možno uvést že v roce 2016 bylo při 112 kontrolách zjištěno 26 pochybení (23% chybovost), 

Sborník odboru a kontroly veřejné správy za rok 2016, s. 78 a v roce 2015 bylo rovněž při 112 kontrolách zjištěno 

15 pochybení (13% chybovost), Sborník odboru a kontroly veřejné správy za rok 2015, s. 71. Oboje dostupné z 

http://www.mvcr.cz/clanek/sborniky-odboru-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx [ ke dni 20.3.2018 ] 
118 Jednotlivé příspěvky přednesené na semináři a zápis ze semináře jsou dostupné na adrese: 

http://www.mvcr.cz/clanek/zapis-ze-seminare-regulace-verejneho-poradku-obecne-zavaznymi-vyhlaskami-obci-12-

12-2017.aspx 
119 Dle sdělení ze dne 8.2.2018 
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dle mého názoru dojít k tomu, že by byl v praxi aplikován větší počet neplatných obecně 

závazných vyhlášek, což zajisté není žádoucí.  

Případné stanovení zaslání jakožto podmínky účinnosti obecně závazné vyhlášky bych 

rovněž nepovažoval za šťastné. Prvně se domnívám, že laická veřejnost obecně pojmy platnost a 

účinnost nerozlišuje s jistotou, kdy pod platností je chápána účinnost.  Za druhé i v případě, že 

by se adresát obecně závazné vyhlášky s touto řádně seznámil v průběhu legisvakanční lhůty, 

byla by, v případě nezaslání obecně závazné vyhlášky do registru, ohrožena jeho právní jistota, 

když by se tento, z jeho pohledu zcela legitimně, začal pravidly obsaženými v obecně závazné 

vyhlášce řídit, ačkoli by tato nebyla účinná. Bylo by samozřejmě možné uložit obci další 

povinnost v podobě zveřejnění údaje o tom, že obecně závazná vyhláška byla řádně zaslána do 

registru, nicméně takovou úpravu bych považoval z pozice adresáta za příliš složitou a 

nepřehlednou. 

Dalším bodem k zamyšlení k uváděnému registru je, zda by do něj musely být dodatečně 

zasílány i starší, ale stále platné a účinné obecně závazné vyhlášky, které byly i případně řádně 

zaslány dozorčímu orgánu. Domnívám se, že registr by se o toto, tedy o kompletní soubor všech 

platných a účinných obecně závazných vyhlášek, měl pokusit. Nezaslání takovýchto obecně 

závazných vyhlášek ve stanovené lhůtě by pak pravděpodobně muselo být spojeno se sankcí ve 

formě pokuty. 

Jako jedna z výhod registru by mohla být považována snadná přístupnost k právním 

předpisům obcí pomocí dálkového přístupu (přes internet), kdy by se obce mohly inspirovat 

právními předpisy obcí jiných při vlastní právotvorbě. Myslím, že i tento význam registru by 

však neměl být přeceňován, a to především vzhledem k současné metodické činnosti 

Ministerstva vnitra, která je natolik obsáhlá, že tohoto inspiračního zdroje není obcím 

zapotřebí.120 

Jako hlavní přínos zmíněného registru by tedy bylo možno dle mého soudu považovat 

nahromadění statistických dat o vydávání obecně závazných vyhlášek.  

Osobně bych od vytvoření registru ve shora zmíněné podobě upustil a spojil bych 

nesplnění povinnosti obce zaslat obecně závaznou vyhlášku dozorčímu orgánu se sankcí ve 

formě pokuty.121 Výši této pokuty by pak bylo možno diferencovat např. dle velikosti (počtu 

obyvatel) obce, kdy menším obcím by byla udělována nižší pokuta. Toto kritérium považuji za 

spravedlivé a zohledňující postavení menších obcí. Co se týká dříve nezaslaných a stále platných 

                                                 
120 Obce se dále mohou seznámit i s obdobnými obecně závaznými vyhláškami obcí jiných, které musí být přístupny 

na internetu.  
121V současné době je ustanovení § 12 odst. 6 obecního zřízení typickým příkladem imperfektní normy ilustrujícím, 

že tyto normy mají své zřejmé limity. 
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a účinných obecně závazných vyhlášek,122 mohly by být tyto obcemi zasílány v dodatečné, 

dostatečně dlouhé, lhůtě. V případě, že by obec ani v této dodatečné lhůtě obecně závazné 

vyhlášky nezaslala, mohla by být rovněž postižena. 

Jsem přesvědčen, že výše popsané zavedení sankce by bylo dostatečným a navíc poměrně 

jednoduchým opatřením k nápravě současného nepříliš dobrého stavu.  

Závěrem poznamenávám, že lze vést samozřejmě i úvahy o tom, zda je současné 

nastavení dozoru zdařilé a zda by neměl být zvolen koncepčně jiný přístup. V krajním případě by 

bylo možno zvažovat i dozor preventivní,123 který se však již svojí podstatou blížící se schválení 

problematický a byl by přinejmenším obcemi považován za velký zásah do práva na 

samosprávu.  

V zájmu právní jistoty a stability právní úpravy bych se tedy přikláněl k tomu vést tyto 

úvahy pouze v rovině teoretické, neboť současnou úpravu, i přes některé její nedostatky, lze dle 

mého názoru označit za dobrou.  

 

  

  

4.2. Činnost dozorčího orgánu 

Jak již vyplynulo z předešlého textu, činnost Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra nespočívá pouze ve výkonu dozoru, ale obcím je, mimo jiné, poskytována i 

rozsáhlá metodická pomoc.  

Tato spočívá především v tvorbě stanovisek, metodických materiálů a vzorů obecně 

závazných vyhlášek.124 Významné je dále umožnění zasílání návrhů obecně závazných vyhlášek 

k posouzení, kdy tato možnost je obcemi hojně využívána.125  

Obcím, a to opět především těm menším, je dle mého názoru možno využívání těchto 

materiálů jen doporučit. Materiály jsou přehledné a měly by poskytnout obcím potřebné 

odpovědi a navést je v případě pochybností. Z tohoto pohledu kvituji i koncipování některých 

                                                 
122 U těchto obecně závazných vyhlášek samozřejmě nadále přetrvává povinnost zaslat tyto dozorčímu orgánu.  
123 K samotné existenci preventivního správního dozoru viz STAŠA, J. in: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní 

právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, s. 203 a KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a 

Jan JANEČEK. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 332 
124 Veškeré materiály jsou přístupné na internetu na adrese: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/dokumenty-odk-odbor-

dozoru-a-kontroly-verejne-spravy.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
125 V roce 2017 bylo takto posouzeno 3772 návrhů obecně závazných vyhlášek. Viz Sborník odboru a kontroly 

veřejné správy za rok 2017, s. 25. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/sborniky-odboru-verejne-spravy-dozoru-

a-kontroly.aspx 
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materiálů formou otázek a odpovědí. Pakliže by ani toto nebylo pro obce dostačující, je dána 

možnost osobní konzultace, která je rovněž využívána.126  

Jsou samozřejmě dány i případy, kdy dozorčí orgán vyhodnotí zaslané obecně závazné 

vyhlášky jako souladné se zákonem a tyto jsou později v řízení před Ústavním soudem 

zrušeny.127 I z tohoto pohledu je tedy nutno pohlížet na zmíněné materiály, když ne vždy se 

názory v nich obsažené, které samozřejmě nejsou právně závazné, musí shodovat s postojem 

Ústavního soudu.  

Na co je však obce především nutno upozornit, je nekritické přejímání vzorů obecně 

závazných vyhlášek, jakkoli jsou tyto kvalitní. Zpracovatel obecně závazné vyhlášky a následně 

i zastupitelstvo při jejím schvalování musí brát v potaz to, že obecně závaznou vyhláškou je 

upravována záležitost místně specifická, která nemůže být ve vzoru zohledněna. Vzory by tedy 

neměly být pouze mechanicky přejímány, ale vždy by na ně mělo být pohlíženo i tímto kritickým 

pohledem. V opačném případě by, navzdory případné kvalitě vzoru, mohlo dojít k vytvoření 

„nekvalitní“ obecně závazné vyhlášky. 

Závěrem ještě zmíním, že ani činnost dozorčího orgánu se neobejde bez jistých 

pochybení. Jako příklad je možno uvést metodické doporučení č.j. 150-HOŘÍ-5/2003, které mělo 

sloužit jako pomůcka k vydávání požárních řádů. Tímto metodickým doporučením se řídilo ve 

své obecně závazné vyhlášce i město Ostrov. Dozorčí orgán přesto shledal obecně závaznou 

vyhlášku jako protiústavní a protizákonnou. Návrh na její zrušení byl pak Ústavním soudem 

zamítnut nálezem Pl. ÚS 25/06 ze dne 19.9.2006, ve kterém Ústavní soud přirovnal vzniklou 

situaci k absurditám divadelních her Eugene Ionesca či románům Franze Kafky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Tamtéž s. 62 
127 Např. nález Pl.ÚS 34/15 ve věci obecně závazných vyhlášek měst Varnsdorfu a Litvínova. I na tuto situaci bylo 

reagováno, když obce, které upravovaly (stále upravují) ve svých obecně závazných vyhláškách rovněž 

problematiku sezení, byly vyzvány k nápravě. Viz tamtéž s. 36 
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5. Role Ústavního soudu a vývoj jeho judikatury do nálezu Pl. ÚS 45/06 

 

Tato kapitola pojednává o roli a postavení Ústavního soudu při rušení obecně závazných 

vyhlášek. Jejím cílem však není popis samotného řízení o zrušení obecně závazné vyhlášky před 

Ústavním soudem, které je podrobně upraveno v zákoně o Ústavním soudu.128 Pokud budou 

některé části tohoto řízení zmíněny, bude tak činěno výlučně pomocí poznámek pod čarou. 

Dále bude navázáno na kapitolu druhou této práce a popsány hlavní rysy judikatorního 

vývoje po zmíněném nálezu Pl. ÚS 5/93. Samostatné podkapitoly pak budou věnovány nálezu 

Pl. ÚS 45/06 a tzv. testu čtyř kroků, který Ústavní soud při přezkumu obecně závazných 

vyhlášek standardně používá.  

 

 

5.1. Ústavní soud a jeho role 

Ochrana ústavnosti a zákonnosti obecně závazných vyhlášek je v našem právním řádu 

svěřena Ústavnímu soudu.129 Ústavní soud tuto ochranu vykonává jako ochranu následnou, 

ochranu ex post, přičemž se jedná zároveň o kontrolu abstraktní (není zde posuzován právní 

zásah do sféry konkrétní osoby).  

Dle ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR může k naplnění výše zmíněného 

Ústavní soud podzákonný právní předpis, tedy i obecně závaznou vyhlášku zrušit, je-li v rozporu 

s ústavním pořádkem nebo se zákonem. Tímto zrušením je tak zajištěna ochrana zákonnosti a 

ústavnosti, když Ústavní soud tím nepřipouští další účinnost130 takovéto obecně závazné 

vyhlášky.  

Při posuzování, zda je zapotřebí obecně závaznou vyhlášku zrušit či nikoli, je Ústavní 

soud ve zvláštním postavení. Jakožto garant ústavnosti131 musí při svém posuzování vždy brát 

v úvahu i to, že je zároveň i garantem práva na samosprávu, kteréžto je rovněž právem 

ústavním.132 Ústavní soud tedy při rušení obecně závazných vyhlášek musí toto právo vždy brát 

                                                 
128 Zákon č. 182/1993 Sb.  

Z hlediska rozhodování Ústavního soudu pak stojí jistě za pozornost nález Pl. ÚS 17/1997, ve kterém Ústavní soud 

provedl, poněkud kontroverzní, výklad ustanovení § 13 zmíněného zákona, když vyslovil názor, že druhá věta 

zmíněného ustanovení je ve vztahu speciality k větě první. 
129 Jedná se o soudní typ ochrany ústavnosti. 
130 viz PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2., dopl. a podstatně 

rozš. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 279 
131 viz čl. 83 Ústavy ČR 
132 viz čl. 8 Ústavy ČR  
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na zřetel a poměřovat je v případné kolizi s právem jiným. Toto poměřování s jinými základními 

právy nabylo na významu právě vzhledem ke změnám v judikatuře Ústavního soudu, o kterých 

bude pojednáno níže.  

Můžeme říci, že Ústavní soud svou činností stanovuje další vývoj obsahu obecně 

závazných vyhlášek. Z tohoto pohledu lze uvítat i, někdy možná kontroverzní, obecně závazné 

vyhlášky, které se dostaly až před Ústavní soud, a to jak z důvodu, že je zastupitelstva odmítla 

zrušit a přinutila tak dozorčí orgán k podání návrhu na jejich zrušení, tak např. z iniciativy 

veřejného ochránce práv. Bez takovýchto obecně závazných vyhlášek by totiž nebylo možno 

žádného posunu133 a i díky nim dochází k dalšímu vymezování oblastí, které lze obecně 

závaznými vyhláškami upravit.  

Nálezem Ústavního soudu je zrušena vždy jen ta obecně závazná vyhláška, jejíž zrušení 

bylo navrhováno. Všechny ostatní obsahově shodné obecně závazné vyhlášky zůstávají nadále 

platné a účinné. K jejich úpravě v souladu s právním názorem Ústavního soudu mohou obce 

přistoupit z vlastní iniciativy nebo k ní mohou být vyzvány dozorčím orgánem.134   

V případě, že by se obec pokusila obejít zrušující rozhodnutí Ústavního soudu vydáním 

nové obecně závazné vyhlášky stejného či obdobného znění, byla by tato „považována za 

neústavní, a to v důsledku zneužití zákonem svěřené působnosti obce“.135   

Závěrem ještě zmíním, že o návrhu136 na zrušení obecně závazné vyhlášky, pokud tento 

není odmítnut, rozhoduje Ústavní soud vždy v plénu a nálezem.  

 

 

5.2. Judikatura po nálezu Pl. ÚS 5/93  

Jak již bylo naznačeno v podkapitole 2.2. této práce, není možné říci, že judikatura 

Ústavního soudu byla v období po nálezu Pl. ÚS 5/93 stoprocentně konzistentní. Ve zmíněném 

                                                                                                                                                             
Z tohoto pohledu je ke zvážení, zda nenaplnit ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) Ústavy ČR a nepřenést pravomoc 

zrušit podzákonné právní předpisy na Nejvyšší správní soud. Blíže např. GROSPIČ, Jiří. K právní úpravě obecně 

závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti ve světle judikatury ústavního soudu. Právník. 1997,136(1), s. 33. 

Takovéto přenesení pravomoci by však dle mého názoru vedlo u většiny řízení k tomu, že po rozhodnutí o zrušení 

Nejvyšším správním soudem by byly obcemi podávány ústavní stížnosti dle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy ČR. 
133 Shodný názor viz VESELÝ, Miroslav. Aktuální problémy a poznatky Ministerstva vnitra z obecní normotvorby - 

I., dostupné na adrese: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/aktualni-problemy-a-poznatky-

ministerstva-vnitra-z-obecni-normotvorby-i 
134 viz podkapitolu 4.2 této práce 
135 Pl. ÚS 26/05 

K obdobným závěrům docházel v době před přijetím popsaného nálezu i Zdeněk Koudelka, viz KOUDELKA, 

Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Praha: Linde, 2000, s. 162 
136 K osobám oprávněným návrh podat viz § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. 
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nálezu Ústavní soud dovodil, že k vydání obecně závazné vyhlášky137 stanovící adresátům 

povinnosti je potřeba výslovné zákonné zmocnění. K výčtu obsaženém v § 14 odst. 1 tehdy 

platného a účinného obecního zřízení pak poznamenal, že tento je nutné „ve smyslu zákonného 

zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek obcí považovat za výčet taxativní“.138  

Domnívám se, že tímto chtěl Ústavní soud především poukázat na to, že demonstrativní 

výčet obsažený ve zmíněném ustanovení není dostatečným zákonným základem pro stanovování 

povinností tak, jak o něm v čl. 4 odst. 1 hovoří Listina základních práv a svobod. Aby mohl být 

zmíněný článek považován za onen dostatečný zákonný základ, zvolil Ústavní soud právě 

nutnost jeho výkladu tak, jak je zmíněno výše. Tento názor je dle mého mínění opodstatněný a 

zcela správný. Problematické se zdá být ovšem to, proč se Ústavní soud zároveň uchýlil 

k doktríně výslovného zákonného zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek stanovících 

svým adresátům povinnosti.139 Ústavní soud již ve zmíněném nálezu provedl výklad Ústavy ČR 

tak, že zřetelně oddělil význam ustanovení čl. 79 odst. 3 a čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR. Tento svůj 

výklad pak podle mého názoru popřel právě oním konstatováním potřeby výslovného zákonného 

zmocnění, které vyvolalo diskuzi, jíž jsem se pokusil částečně přiblížit v podkapitole 2.3. této 

práce.  

Ústavní soud ve svých dalších nálezech týkajících se rušení obecně závazných vyhlášek 

tento svůj názor potvrdil a došlo tak k vytvoření konstantní judikatury.140 Přesto však nalezneme 

i některé nálezy, které jsou odlišné.  

Prvním z nich je nález Pl. ÚS 18/94 ze dne 8.11.1994. V tomto nálezu týkajícím se 

tržního řádu ve městě Přerově přiznal Ústavní soud obcím právo upravit v rámci jejich 

samostatné působnosti, tedy i formou obecně závazné vyhlášky, záležitosti upravené v § 14 odst. 

2 zákona č. 367/1990 Sb., pokud tyto nejsou upraveny „zvláštními předpisy jako výkon státní 

správy a jedná-li se současně o otázku místního významu“.141   

V uvedeném případě se jednalo o to, že po zrušení zákona o vnitřním obchodě č. 

127/1981 Sb., dle jehož ustanovení § 33 odst. 2 písm. d) mohly národní výbory určovat tržiště a 

vydávat tržní řády, nebylo zřejmé, na koho tato jejich působnost přešla. Ústavní soud ji 

                                                 
137 Tehdy se jednalo o obecně závaznou vyhlášku v samostatné působnosti, neboť obecní zřízení z roku 1990 znalo i 

obecně závazné vyhlášky v působnosti přenesené. 
138 Pl. ÚS 5/1993 
139 Srovnej s nálezem Pl. ÚS 5/99, ve kterém Ústavní soud výslovně uvádí, že principiálně není k vydávání obecně 

závazných vyhlášek výslovné zákonné zmocnění potřeba. Ústavní soud tak obecně závazné vyhlášky dělí do dvou 

skupin na ty, kterými jsou ukládány adresátům povinnosti a na ty, kterými povinnosti ukládány nejsou. Toto dělení 

bylo ze strany některých autorů kritizováno, viz např. KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy místní samosprávy 

v českých obecních zřízeních a jejich novelizacích. Správní právo. 2003, 36, s. 362 
140 viz např. nálezy Pl. ÚS 26/93, Pl. ÚS 27, Pl. ÚS 38/93 a Pl. ÚS 39/93 
141 Pl. ÚS 18/94 
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výkladem podřadil právě pod zmíněné ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., a to jako 

jednu z komponent zajišťování hospodářského a kulturního rozvoje. Stanislav Kadečka v této 

souvislosti hovořil o elasticitě142 zmíněného ustanovení obecního zřízení v tom smyslu, že pokud 

některá činnost přestane být upravována zvláštním zákonem jako výkon státní správy, stává se, 

za podmínek, že je ji možné podřadit pod činnost zajišťující hospodářský, sociální a kulturní 

rozvoj obce, výkonem působnosti samostatné.  

Tento nález tedy poměrně výrazně vybočil z doktríny výslovného zákonného zmocnění, 

když zcela jistě nelze říci, že by v tržním řádu143 nebyly adresátům stanoveny povinnosti.144  

Důležité je rovněž zmínit, že Ústavní soud tímto nálezem také v projednávané věci pozitivně 

vymezil meze samostatné působnosti.  

Druhým nálezem, který byl již kvůli jeho poněkud spornému přijetí zmíněn výše, je nález 

Pl. ÚS 17/97. Ústavní soud sice tímto nálezem vyhověl navrhovateli a ustanovení obecně 

závazné vyhlášky obce Slatiňany, které upravovalo provozování veřejných hudebních produkcí 

v obci po desáté hodině večerní, zrušil, nicméně jak z připojeného odlišného stanoviska, tak i 

z výsledku hlasování, ve kterém se šest soudců vyslovilo pro zamítnutí návrhu a stejný počet se 

vyslovil pro zrušení ustanovení, je zřejmé, že doktrína výslovného zákonného zmocnění nebyla 

přijímána bez pochybností. Z odlišného stanoviska soudců Vojena Gütllera a Pavla 

Varvařovského naopak zcela jasně vyplývá, že tito jsou pro opuštění právního názoru 

požadujícího výslovné zákonné zmocnění.  

  

 

 

5.3. Stav před nálezem Pl. ÚS 45/06  

V literatuře zabývající se stanovováním právních povinností v obecně závazných 

vyhláškách bývá jako zlomový uváděn nález Pl. ÚS 45/06 ze dne 11.12.2007, kterým byl 

zamítnut návrh ministra vnitra145 na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova, kterou 

                                                 
142 viz KADEČKA, Stanislav. K právní povaze obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti. Správní 

právo. 1998, 31, s. 280 
143 V současné době může obec problematiku tržních řádů upravovat v přenesené působnosti nařízením, viz § 18 

zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. 
144 K uvedenému nálezu jsou připojena i disentní stanoviska ústavních soudců Pavla Holländera a Antonína 

Procházky, kteří se od doktríny výslovného zákonného zmocnění „neodklonili“ a naopak se vyslovili pro její 

zachování. Právní názor vyslovený v tomto nálezu pak dle jejich soudu povyšuje postavení obcí na pozici územních 

celků federace, když obcím je dle jejich názoru umožněno upravit obecně závaznou vyhláškou vše spadající pod 

„okruhy“ činností vyjmenované v § 14 odst. 2 zákona č. 367/1990Sb., pokud tyto nejsou upraveny zákonem. 
145 Subjektem oprávněným k podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky byl dle tehdy účinné právní úpravy 

přímo ministr vnitra, nikoli Ministerstvo vnitra.  

 



 

 

39 

 

byla stanovena povinnost pravidelných sečí veřejné zeleně (dále jen „jirkovský nález“). Tímto 

nálezem totiž Ústavní soud opustil zmíněnou doktrínu výslovného zákonného zmocnění.  

Dříve, než přistoupím k popisu tohoto nálezu a k jeho zhodnocení, je třeba alespoň 

zkráceně upozornit na změny, které k jeho přijetí vedly. Jak bylo popsáno v předchozí 

podkapitole, jistá disharmonie se objevila již v devadesátých letech. Dále došlo, a to především 

v letech 2003 a 2004146 k velké personální obměně ve složení samotného Ústavního soudu. 

Zejména však došlo k přijetí zákona č. 128/2000 Sb., nového obecního zřízení, který nabyl 

účinnosti dne 12.11.2000 a zrušil tak dosavadní obecní zřízení, zákon č. 367/1990 Sb. 

Významnou změnou pak bylo ustanovení § 10 tohoto zákona týkající se veřejného pořádku a 

reagující na judikaturu Ústavního soudu požadující výslovné zákonné zmocnění.147  Ústavní 

soud na tuto legislativní změnu zareagoval a v nálezu Pl. ÚS 4/2000 ze dne 19.12.2000 uvedl, že 

ustanovení § 10 považuje za ono jím požadované zákonné zmocnění. Myslím, že zmiňované 

ustanovení mělo být pojímáno nikoli jako zmocnění, nýbrž jako zákonný základ (dostatečně 

konkrétní) pro ukládání právních povinností ve smyslu čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod. Pochybnosti o tom, zda je jej možno považovat za zákonné zmocnění vyjadřuje ostatně i 

Josef Vedral, který slovo zmocnění uvádí v uvozovkách.148   

Závěrem ještě poznamenávám, že jirkovskému nálezu předcházely v letech 2005 až 2007 

některé nálezy, ve kterých již Ústavní soud doktrínu výslovného zákonného zmocnění částečně 

relativizoval. Na tyto nálezy ostatně Ústavní soud v bodě 27 jirkovského nálezu sám odkázal.149  

 

 

 

5.4. Nález Pl. ÚS 45/06 a jeho význam 

Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole, v jirkovském nálezu Ústavní soud upustil od 

svého požadavku na výslovné zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky stanovící 

adresátům právní povinnosti.  

Posuzovaná obecně závazná vyhláška města Jirkova stanovila „vlastníkům či uživatelům 

veřejné zeleně v katastru města Jirkova povinnost udržovat zeleň formou pravidelných sečí“.150 

                                                 
146 Blíže viz Personální složení a obměny Ústavního soudu v letech 2003 – 2013, dostupné na adrese: 

https://www.usoud.cz/ustavni-soud-pod-vedenim-pavla-rychetskeho/ 
147 viz VEDRAL, Josef. Změny v právní úpravě vydávání právních předpisů územních samosprávných celků. 

Správní právo. 2001, 34, s. 200 a KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy místní samosprávy v českých obecních 

zřízeních a jejich novelizacích. Správní právo. 2003, 36, s. 360 
148 viz VEDRAL, Josef. Změny v právní úpravě vydávání právních předpisů územních samosprávných celků. 

Správní právo. 2001, 34, s. 200   
149 Jedná se o následující nálezy: Pl. ÚS 63/04, Pl. ÚS 57/05, Pl. ÚS 69/04 a Pl. ÚS 30/06 
150 Pl. ÚS 45/06 
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V tomto byl navrhovatelem spatřován rozpor s některými ustanoveními zákona č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči, s § 47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990, o přestupcích a s § 58 odst. 

2 obecního zřízení, které dle navrhovatele tuto problematiku (seče zeleně) již upravovaly. 

Ústavní soud podrobil obecně závaznou vyhlášku přezkumu pomocí testu čtyř kroků a 

shledal ji za souladnou jak s ústavním pořádkem, tak se zákonem. K námitce, že obecně závazná 

vyhláška upravuje to, co je již upraveno na zákonné úrovni, uvedl Ústavní soud stěžejní 

myšlenku, že je vždy třeba posuzovat skutečný účel úpravy. Tedy není možno automaticky rušit 

obecně závaznou vyhlášku jen kvůli tomu, že upravuje to, co je již upraveno zákonem. Vždy je 

naopak zapotřebí posuzovat a porovnávat účel úpravy obsažené v zákoně a v obecně závazné 

vyhlášce. V tomto konkrétním případě Ústavní soud seznal, že účel sledovaný shora 

vypočtenými zákony je od účelu sledovaného vyhláškou odlišný. Účel sledovaný ve vyhlášce je 

potom možno podřadit pod ustanovení § 10 písm. c) obecního zřízení.  

Jako důvody pro upuštění od doktríny výslovného zákonného zmocnění uvedl Ústavní 

soud zejména vývoj práva na samosprávu od roku 1993, snížení případů zřejmého překračování 

kompetencí obcí a zákonnou úpravu obsaženou v § 10 obecního zřízení.151  

Dále, v bodu 26 nálezu, Ústavní soud konstatoval, že ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy 

ČR je přímým zmocněním k vydávání obecně závazných vyhlášek. Žádné další zákonné 

zmocnění tedy již není vyžadováno (s výjimkou ukládání daní a poplatků dle čl. 11 odst. 5 

Listiny základních práv a svobod – ústavní výhrada zákona). Ústavní soud rovněž v poslední 

větě tohoto bodu upustil od svého dřívějšího dělení na obecně závazné vyhlášky stanovící a 

nestanovící adresátům povinnosti, když uvedl, že „pojmově není právního předpisu bez 

stanovení právních povinností“.152  

 

Co se týká zhodnocení dopadů zmiňovaného nálezu na právotvorbu obcí, považuji tyto za 

zcela zásadní.153 Je sice pravdou, že Ústavní soud již ve své předchozí judikatuře provedl výklad 

ustanovení čl. 79 odst. 3 a čl. 104 odst. 3154 Ústavy ČR. Nicméně tento následně relativizoval 

právě požadavkem výslovného zákonného zmocnění, jak je uváděno výše. Tím, že Ústavní soud 

dovodil, že čl. 104 odst. 3 Ústavy je sám o sobě dostatečným zmocněním k vydávání obecně 

závazných vyhlášek a není již potřeba dalšího „zmocnění nižšího stupně“ ve formě zákona, jasně 

stanovil povahu obecně závazných vyhlášek jako originárních právních předpisů. Toto rozlišení 

                                                 
151 K odůvodnění viz zejména body 24 a 25 nálezu. 
152 Pl. ÚS 45/06 
153 S názorem, že jirkovský nález přinesl zásadní (koperníkovský) obrat, polemizuje např. prof. Holländer. Viz 

HOLLÄNDER, Pavel. Otazníky ústavnosti obecních vyhlášek. Právní rozhledy, 2008, 16 
154 Prvně byl tento výklad proveden již v nálezu Pl. ÚS 5/93. 
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nemá pouze teoretický význam. Obecně závazná vyhláška se tím dostává do výhodnější pozice 

vůči zákonu.155 Toto souvisí právě i s posuzováním a rozlišováním účelu zákonné úpravy a 

úpravy obsažené v obecně závazné vyhlášce. V posuzovaném případě byla navrhovatelem 

shledána úprava sečí veřejné zeleně za „vadnou“ z důvodu, že stejná problematika byla již 

upravena zákony. Takovýto zjednodušující závěr již po tomto nálezu není možno učinit.  

Obecně lze říci, že Ústavní soud tímto nálezem významně zvýšil dosah obecně závazných 

vyhlášek a umožnil obcím regulovat i činnosti, které jim byly dříve zapovězené. Zároveň 

Ústavní soud nepřímo zvýšil požadavky jak na obecní právotvorbu, tak sám na sebe při následné 

přezkumné činnosti. Toto zvýšení požadavků souvisí především s možnou kolizí obecně závazné 

vyhlášky s některými základními právy a svobodami, o které bude pojednáno v následující 

kapitole.   

 

 

5.5. Test čtyř kroků  

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, při přezkumu obecně závazných vyhlášek 

Ústavní soud standardně156 využívá tzv. test čtyř kroků. Poprvé byl tento test Ústavním soudem 

využit v nálezu Pl. ÚS 63/04 ze dne 22.3.2005.  

Tento test znamená standardizaci přezkumu obecně závazných vyhlášek, kdy Ústavní 

soud postupně přezkoumá každou157 obecně závaznou vyhlášku od prvního kroku až ke 

čtvrtému. Obecně závazná vyhláška přitom musí projít každým jednotlivým krokem testu. 

Kromě tohoto testu „Ústavní soud musí vždy zkoumat, zda obecně závazná vyhláška splňuje 

obecná kritéria kladená na právní předpisy, tj. zda jsou její ustanovení, s využitím obvyklých 

interpretačních postupů, určitá a vzájemně nerozporná“.158 Při testu je posuzován soulad obecně 

závazné vyhlášky s ústavním pořádkem a se zákonem.159  

Samotný test čtyř kroků je vystavěn následovně:  

V prvním kroku testu je přezkoumávána pravomoc obce k vydání obecně závazné 

vyhlášky. Tento krok je krokem formálním a Ústavní soud při něm posuzuje, zda byla obecně 

                                                 
155 Na její právní sílu to samozřejmě nemá vliv. Obecně závazná vyhláška zůstává nadále podzákonným právním 

předpisem. 
156 Viz např. posledních 5 nálezů Ústavního soudu zabývajících se obecně závaznými vyhláškami. Jedná se o nálezy 

Pl. ÚS 34/15, Pl. ÚS 3/17, Pl. ÚS 18/16, Pl. ÚS 4/16 a Pl. ÚS 1/15 
157 V období posledních pěti let, tedy mezi lety 2013 až 2017 bylo Ústavním soudem vydáno 7 nálezů, z nichž v 5 

byl test čtyř kroků použit. V nálezu, Pl. ÚS 28/12 bylo od testu upuštěno z důvodu, že navrhovatel sám uváděl, že 

obecně závazná vyhláška je způsobilá testem čtyř kroků projít. V nálezu Pl. ÚS 35/13 pak bylo od testu upuštěno 

naopak pro zjevnou nezpůsobilost obecně závazné vyhlášky testem projít. 
158 Pl. ÚS 1/15 
159 Viz např. nálezy Pl. ÚS 35/13, Pl. ÚS 1/15 a Pl. ÚS 3/17 
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závazná vyhláška vydána zastupitelstvem a zda k tomu došlo zákonným způsobem.160 Dále je 

rovněž posuzováno řádné vyhlášení obecně závazné vyhlášky na úřední desce.161  

V druhém kroku testu, který je rovněž krokem formálním, je přezkoumáváno, zda obec 

nejednala ultra vires, tedy mimo svou věcnou působnost stanovenou zákonem. Velice 

zjednodušeně lze říci, že dochází k přezkumu, zda obec neupravuje problematiku upravenou 

zákonem a pokud tuto upravuje, zda tak činí s jiným účelem než zákon a v mezích své věcné 

působnosti.162  

V třetím kroku je zkoumáno, zda obec nezneužila svoji působnost, která je jí zákonem 

svěřena. Na otázku, co je rozuměno oním zneužitím působnosti pak Ústavní soud odpovídá, že 

se jedná o „sledování účelu, který není zákonem aprobován“, „opomíjení relevantních úvah při 

přijímání rozhodnutí“ a „přihlížení k nerelevantním úvahám“.163  

Čtvrtým krokem je pak test nerozumnosti. Za nerozumnou lze ovšem označit pouze 

takovou obecně závaznou vyhlášku, která je nerozumná extrémním způsobem vedoucím až 

k absurdním závěrům.164 Nepostačí tedy pouze názor Ústavního soudu o případné nerozumnosti 

(zbytečnosti, neefektivnosti) obecně závazné vyhlášky. Musí se jednat o nerozumnost 

„kvalifikovanou a objektivní“. Je otázkou, zda někdy dojde ke zrušení obecně závazné vyhlášky 

až na základě takto nastaveného čtvrtého kroku testu. Prozatím se tak nestalo a domnívám se, 

vzhledem k nastavení třetího kroku testu, že se tak nejspíše nikdy nestane.  

Přesto se domnívám, že užívání testu čtyř kroků ze strany Ústavního soudu lze jen uvítat, 

když tento test dává obcím i dozorčímu orgánu zcela zřejmý návod, jakým způsobem mohou 

obecně závazné vyhlášky posuzovat a rovněž i jakým způsobem budou tyto případně Ústavním 

soudem přezkoumávány.  

 

 

 

                                                 
160 viz bod 3.2.2 této práce 
161 viz bod 3.2.3 této práce 
162 viz § 35 obecního zřízení. 
163 Pl. ÚS 63/04. V tomto nálezu byl test čtyř kroků ze strany Ústavního soudu použit poprvé, přičemž posuzovaná 

obecně závazná vyhláška města Prostějova upravující náhradu za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně byla 

zrušena právě na základě třetího kroku testu, když Ústavní soud dovodil, že město Prostějov zneužilo meze své 

zákonem vymezené působnosti. S ohledem na fakt, že stanovení náhrady za ekologickou újmu bylo materiálně 

poplatkem, který může být v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ukládán pouze 

zákonem (ústavní výhrada zákona), měla být obecně závazná vyhláška města Prostějova zrušena Ústavním soudem 

již ve druhém kroku testu jakožto jednání ultra vires a ke třetímu kroku již nemělo být vůbec přistoupeno. Ústavní 

soud tak v nálezu de facto dovodil, že obec překročila meze své působnosti v případě, kdy tuto působnost vůbec 

neměla.  
164 Viz např. body 22 a 23 nálezu Pl. ÚS 57/05 a bod 54 nálezu Pl. ÚS 29/10 
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6. Obecně závazné vyhlášky a judikatura Ústavního soudu po jirkovském 

nálezu  

 

Poslední kapitola této práce je zaměřena na obecně závazné vyhlášky a s nimi související 

judikaturu Ústavního soudu po shora popsaném jirkovském nálezu. V tomto období, tedy od 

11.12.2007 do současnosti, bylo Ústavním soudem vydáno celkem 28 nálezů týkajících se 

obecně závazných vyhlášek obcí, z nichž pouze 7 bylo vydáno v posledních 5 letech, tedy 

v období od roku 2013 do roku 2017.165  

Cílem této kapitoly je podat zestručňující přehled nových možností úpravy pomocí 

obecně závazných vyhlášek a nastínění případného střetu této úpravy se základními právy. 

Závěrem pak bude popsán zatím poslední nález Ústavního soudu stran obecně závazných 

vyhlášek sp.zn. Pl. ÚS 34/15, kterým byla Ústavním soudem zrušena příslušná ustanovení 

obecně závazných vyhlášek měst Varnsdorfu a Litvínova.  

 

 

6.1. Nové možnosti úpravy 

Opuštěním doktríny zákonného zmocnění a stanovením rozlišování mezi účelem zákona 

a účelem obecně závazné vyhlášky, otevřel Ústavní soud pro obce nové, do té doby 

„zapovězené“, oblasti.166 Celkem tedy asi nepřekvapí, že se obce rozhodly těchto nových 

možností využít, s čímž nutně souviselo a stále souvisí vymezování toho, co je a co už není 

možné pomocí obecně závazné vyhlášky upravit.  

Ústavní soud v následujících nálezech potvrdil možnost úpravy např. v oblasti nočního 

klidu a obtěžování hlukem,167 v oblasti regulace konzumace alkoholu,168 v oblasti regulace 

otevírací doby zařízení poskytujících pohostinství,169 či v oblasti nabízení sexuálních služeb.170  

Za nezákonnou nebo protiústavní byla naopak shledána např. regulace stanovící 

povinnost přihlašovat se na územní obce k přechodném pobytu,171 regulace stanovící odchylné 

                                                 
165 Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx 
166 Ivo Pospíšil v této souvislosti hovoří o emancipaci normotvorby obcí s v samostatné působnosti, viz POSPÍŠIL, 

Ivo. Nejnovější judikatura Ústavního soudu k obecně závazným vyhláškám obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. 

[Online]. 2010, č. 1, s. 59. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6514 
167 Viz nálezy Pl. ÚS 35/06, Pl. ÚS 28/12 a Pl. ÚS 4/16 
168 Viz nálezy Pl. ÚS 33/05 a Pl. ÚS 11/09 
169 Viz nálezy Pl. ÚS 13/09 a Pl. ÚS 28/09. Tyto je dobré srovnat i s dalším „pojirkovským“ nálezem Pl. ÚS 58/05, 

ve kterém Ústavní soud vyjádřil na tuto problematiku odlišný názor. 
170 Pl. ÚS 33/05 
171 Pl. ÚS 39/10 
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podmínky od ostatních subjektů pro obec samotnou,172 či regulace stanovící zákaz sezení na 

stavebních částech a zařízeních.173  

Z výše uvedeného je myslím zřejmé, že hlavní náplní přezkoumávaných obecně 

závazných vyhlášek je úprava místních záležitostí veřejného pořádku, jejichž efektivní úprava 

pomocí obecně závazných vyhlášek byla jirkovským nálezem umožněna. S ohledem na to, že 

pojem veřejného pořádku je pojmem neurčitým, který není v právním řádu definován, je nutné 

nacházet jeho obsah. Veřejný pořádek nelze chápat jako statický neproměnlivý stav, ale naopak 

je nutné akcentovat jeho proměnlivost v čase, která souvisí s etickými, morálními či politickými 

hodnotami.174 Obsah pojmu veřejného pořádku se tedy mění jak v čase, tak se může různit i 

územně, obec od obce. K vymezení veřejného pořádku pak můžeme návodně použít jak 

ustanovení § 10 obecního zřízení, tak ustanovení § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích.175  

 

 

 

 

6.2. Proporcionalita a diskriminace  

S úpravou veřejného pořádku v obci souvisí možnost tzv. plošné176 regulace některých 

činností. Obecně lze říci, že má-li být nějaká činnost plošně na území zakázána, je vhodné tak 

učinit zákonem.177 V opačném případě dochází k rozdrobení právního řádu, k jeho 

partikularizaci, která je považována za nežádoucí. K závěru, že ustanovení § 10 písm. a) je třeba 

vykládat v tomto duchu docházel ve své judikatuře i Ústavní soud. Změnu v tomto ohledu 

přinesl nález Pl. ÚS 69/04 ze dne 8.3.2007.178 V bodě 47 a 48 tohoto nálezu Ústavní soud 

stanovil, že zmíněné ustanovení obecního zřízení je nutné vykládat tak, že po obci nelze 

požadovat, aby některé činnosti připustila byť i jen na některých veřejných prostranstvích.179 Dle 

názoru Ústavního soudu se jedná zcela určitě o činnosti způsobilé narušit a ohrozit tak „cenné“ 

statky, jakými jsou život, zdraví a majetek. V případě, že by obec byla nucena činnosti tyto 

                                                 
172 Pl. ÚS 35/13 a Pl. ÚS 4/16 
173 Pl. ÚS 34/15 
174 Viz bod 43 nálezu Pl. ÚS 69/04 
175 MÜLLEROVÁ, Hana. Obecně závazné vyhlášky obcí v nové judikatuře Ústavního soudu: pohyb zvířat v obci a 

související otázky. Správní právo. 2011, 44, s. 396 
176 Plošnost je zde míněna jak místně, tak časově. 
177 Viz ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, které možnost plošného zákazu 

některých hazardních her dle ustanovení § 10 písm. a) obecního zřízení výslovně předpokládá.   
178 Jedná se o nález jirkovskému nálezu časově předcházející. 
179 K zákonné definici pojmu veřejného prostranství viz § 34 obecního zřízení. K možnosti označení konkrétního 

pozemku jako veřejného prostranství viz nález Pl. ÚS 5/07  
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statky ohrožující povolit alespoň na některých veřejných prostranstvích, došlo by tím k porušení 

příslušných článků Listiny základních práv a svobod chránících nedotknutelnost osoby a 

vlastnictví.180  

Ustanovení § 10 písm. a) obecního zřízení „je proto nutno chápat jako konkrétní projev 

obecného principu proporcionality“.181 Ústavní soud dále dovozuje, že stejná míry ochrany jako 

lidskému zdraví a majetku musí být zajištěna i veřejnému pořádku. Pokud tedy některá činnost 

narušuje veřejný pořádek na jakémkoli veřejném prostranství v obci, je obec tuto oprávněna 

plošně regulovat. Za činnost, která takovýmto způsobem narušuje veřejný pořádek, je 

považována prostituce, kterou jsou obce oprávněny plošně zakázat de facto bez bližšího 

vysvětlování tohoto zákazu. Domnívám se, že tento náhled Ústavního soudu je správný. 

Provozování prostituce je i dle mého vnímání natolik závažné a ohrožující výchovu dětí a 

mladistvých, že je nelze srovnávat s jinými činnostmi jako je např. konzumace alkoholu. 

V ostatních případech lze tedy shrnout, že by zákazy neměly být stanovovány plošně, „ale vždy 

jen v nejméně omezujícím rozsahu“. 182 

Ivo Pospíšil183 k principu proporcionality uváděl, že po zmíněném nálezu Pl. ÚS 35/06 

není jasné, zda posuzovat škodlivost činnosti z hlediska celospolečenských poměrů,184 či zda je 

možné přihlédnout i k místním specifikům. Na tuto otázku bylo Ústavním soudem odpovězeno 

v nálezech Pl. ÚS 33/05 a Pl. ÚS 28/09, ve kterém Ústavní soud výslovně uvádí, že „v praxi 

může nastat situace, kdy určité jednání bude považováno v jedné obci za nežádoucí v takové 

intenzitě, že bude zakázáno, a v jiné ne“.185  

 

Se stanovováním míst, na kterých je určitá činnost povolena, a na kterých již nikoli, je 

spjata otázka diskriminace. Je samozřejmé, že obec nemůže obecně závaznou vyhláškou sledovat 

zákonem neaprobované cíle a nemůže v ní tedy stanovit ani takovou regulaci, která má 

diskriminační charakter. Z tohoto pohledu dobrým příkladem je vymezování míst v obecně 

závazné vyhlášce, na kterých je omezeno nebo zakázáno provozování hazardních her (dříve 

sázkových her a loterií.)186 

                                                 
180 Jedná se o čl. 7 a 11 Listiny základních práv a svobod 
181 Pl. ÚS 69/04 
182 Pl. ÚS 35/06 
183 POSPÍŠIL, Ivo. Nejnovější judikatura Ústavního soudu k obecně závazným vyhláškám obcí. Časopis pro právní 

vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 1, s. 55. Dostupní z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6514 
184 Škodlivost prostituce v nálezu Pl. ÚS 35/06 byla posuzována z hlediska její škodlivosti a závadnosti v celé 

společnosti. 
185 Pl. ÚS 28/09 
186 K tomu srovnej ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a 

ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 
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Jak z judikatury Ústavního soudu, tak z judikatury Nejvyššího správního soudu plyne,187 

že obec je povinna v případném řízení před soudem prokázat racionalitu a objektivitu při 

stanovování kritérií, na základě kterých byla konkrétní místa omezení či zákazu vybrána. 

Ústavní soud k tomu uvádí, že „nevyplývá-li důvod vymezení konkrétních míst z okolností nebo 

z povahy věci, tíží nakonec obec, jež obecně závaznou vyhlášku vydala, povinnost v řízení před 

soudem takové racionální důvody předestřít a obhájit“.188 Pokud pak dojde správní soud 

k závěru, že důvody byly nahodilé nebo diskriminační, je oprávněn tuto část obecně závazné 

vyhlášky neaplikovat.189  

Nejvyšší správní soud k tomu hezky shrnuje, že „pro zákonnost obecně závazné vyhlášky 

obce nepostačí dodržení ustanovení Ústavy České republiky a obecního zřízení, podle nichž 

obecně závazné vyhlášky obcí schvaluje jejich zastupitelstvo, a ustanovení obecního zřízení o 

jejich vyhlašování“.190 

Z tohoto pohledu zůstává problémem, jakým způsobem je schopen dozorčí orgán 

rozpoznat, že některá ustanovení obecně závazných vyhlášek mají diskriminační charakter a jsou 

tak nezákonná. Domnívám se, že toto je v mnoha případech takřka nemožné, a to jak z důvodu, 

že obce nejsou povinny dozorčímu orgánu sdělovat, co bylo motivací ke konkrétní úpravě, tak 

z důvodu, že tuto motivaci mohou úmyslně zamlžovat a zastírat. Případné zkoumání místních 

podmínek v dané obci dozorčím orgánem rovněž v úvahu nepřipadá. Dozorčí orgán tedy dle 

mého názoru není v tomto schopen dostatečně zajistit zákonnost obecně závazných vyhlášek. 

 

 

 

 

6.3. Střet úpravy v obecně závazné vyhlášce se základními právy 

Je zřejmé, že za současného stavu může docházek k situacím, kdy úprava obsažená 

v obecně závazné vyhlášce bude zasahovat do některého základního práva. Takovéto zásahy 

musí být vzhledem k jejich závažnosti co nejvíce minimalizovány a vždy je třeba poměřovat, zda 

je takovýto zásah ještě přípustný či už nikoli.  

                                                                                                                                                             
Dle ustanovení § 138 odst. 2 zákona o hazardních hrách se obecně závazné vyhlášky vydané podle již zrušeného 

zákona loterijního považují za vydané dle zákona o hazardních hrách. 
187 Viz např. nálezy Pl. ÚS 56/10 a Pl. ÚS 22/11, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.7.2017, čj. 1 As 

5/2017 - 76, www.nssoud.cz a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.5.2016, čj. 1 As 198/2015 - 34, 

www.nssoud.cz 
188 Pl, ÚS 56/10 
189 tamtéž 
190 bod 38 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.5.2016, čj. 1 As 198/2015 - 34, www.nssoud.cz 
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Možnost zásahu do základních práv obecně závaznou vyhláškou připouští i Ústavní soud, 

když k § 10 obecního zřízení uvádí, že se jím zákonodárce „pokoušel zejména řešit střet ústavně 

zaručené svobody jedince, jeho práva na podnikání na jedné straně a ochrany veřejných zájmů a 

práva obce na samosprávu na straně druhé. Tento střet rozhodl zásadně tak, že obec může výkon 

určitých činností omezit, přizpůsobit svým podmínkám, nikoli však úplně zakázat. To však nemůže 

platit absolutně. Zcela zřejmé je to u ochrany takových ústavně chráněných statků, jako je zdraví 

a život“.191  Dále poté Ústavní soud uvádí, že zmíněné ustanovení je zapotřebí „chápat jako 

konkrétní projev obecného principu proporcionality“.192  

Uvedený způsob přezkumu ze strany Ústavního soudu považuje za nedostatečný Jan 

Broz193 když poukazuje, že již v nálezu Pl. ÚS 43/93 Ústavní soud judikoval, že „omezení 

občanských práv a svobod je neuralgickým bodem“,194 a že každý zákon zasahující do 

základních práv jednotlivce je třeba posuzovat i vzhledem k tomu, zda je ke svému účelu 

přiměřený, vhodný a potřebný.195 Z uvedeného dle jeho názoru vyplývá, že Ústavní soud 

v současné době podrobuje zákon náročnější formě přezkumu než obecně závaznou vyhlášku, 

když u této je její schopnost dosáhnout svému účelu předpokládána (presumována). Na základě 

uvedeného se potom přiklání k názoru, že by bylo vhodné nahradit čtvrtý bod testu (test 

nerozumnosti), testem proporcionality.196  

Domnívám se, že tato myšlenka je přinejmenším vhodná k diskuzi. Na jedné straně nelze 

dle mého názoru popřít právo obce na to, aby si sama obec na základě znalosti místních poměrů 

a současně pamětliva dopadu regulace na adresáty vyhodnotila, zda je tato skutečně vhodná a 

potřebná.197 Na druhé straně však nelze nevnímat práva jednotlivců a to, že právě princip 

přiměřenosti představuje běžně používaný pokus o smíření a vybalancování Ústavou chráněných 

hodnot. Z tohoto pohledu by tedy nepochybně mohla být takováto změna přínosem  

 

 

6.4. Pl. ÚS 34/15 – zrušení příslušných ustanovení tzv. sedacích vyhlášek  

Dle mého názoru nejzajímavějším a i nejznámějším nálezem posledních pěti let je nález 

Ústavního soudu Pl. ÚS 34/15 ze dne 13.6.2017 ve věci zrušení tzv. sedacích vyhlášek měst 

Varnsdorfu a Litvínova. Návrh na zrušení příslušných ustanovení obecně závazných vyhlášek byl 

                                                 
191 Pl. ÚS 69/04 
192 tamtéž 
193  Viz BROZ, Jan. Přezkum obecně závazných vyhlášek obcí a princip proporcionality. Právník. 2015, 10  
194 Pl. ÚS 43/93 
195 tamtéž 
196 Vhodnost, potřebnost, přiměřenost   
197 Viz podkapitolu 3.1 této práce 
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podán veřejnou ochránkyní práv. Ze strany dozorčího orgánu byly tedy tyto vyhlášky shledány 

jako bezvadné.198 

Předmětné vyhlášky považovaly sezení na stavebních částech a zařízeních, které k sezení 

určeny nejsou, za činnost způsobilou narušit veřejný pořádek, „být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, být v rozporu s ochranou veřejné zeleně nebo narušovat 

estetický vzhled města“.199  

Ústavní soud posuzoval, zda se jedná o tzv. předpolí škodlivé činnosti. Tedy o činnost, 

která sama o sobě není škodlivá a nenarušuje veřejný pořádek,200 ale činnosti na ni navazující a 

s ní související již ano. Jedná se tedy o jakési stadium přípravy škodlivé činnosti.201  

K otázce předpolí je nezbytné přistupovat citlivě a vždy je třeba posuzovat vztah předpolí 

a samotné škodlivé činnosti. Jedná se vlastně o posuzování míry jistoty příčinné souvislosti 

(kauzálního nexu) mezi předpolím a škodlivou činností. Jednoduše řečeno, zdržování se 

s otevřenou lahví alkoholu na veřejném prostranství zcela jistě povede k následné konzumaci a 

narušení veřejného pořádku ve vícero případech než sezení na schodech a zídkách v parku. Toto 

v nálezu reflektoval i Ústavní soud.  

Se shora uvedeným úzce souvisí i možnost sankcionování takovéhoto jednání,202 kdy 

jako přestupek je posuzováno jednání, které je v materiálním smyslu přípravou,203 a to ještě 

značně „nejistou“. Stanovení takovéhoto přestupku je tedy dle Ústavního soudu v rozporu s čl. 2 

odst. 3 Ústavy ČR, s čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

Obecně závazné vyhlášky tak sankcionovaly jednání, jehož míra společenské škodlivosti 

byla buď nulová nebo velice nízká. Zmíněný výklad, se kterým se zcela ztotožňuji, je dle mého 

názoru největším přínosem popisovaného nálezu.  

Závěrem ještě zmíním, že separátní vóta k nálezu ústavních soudců Vladimíra Sládečka a 

Ludvíka Davida otevírají úvahu o tom, zda není Ústavní soud při posuzování textu obecně 

závazných vyhlášek až příliš benevolentní. Souhlasím s názorem Ústavního soudu, že po obci 

nelze požadovat právní předpisy stejné kvality jako po Parlamentu, nicméně stanovení 

povinností ve zmíněných obecně závazných vyhláškách tak, že tyto musí být dovozovány 

                                                 
198 Blíže viz podkapitolu 4.2 této práce 
199 Čl. 2 napadených obecně závazných vyhlášek (obecně závazná vyhláška č. 3/2013 města Litvínova a č. 2/2012 

města Varnsdorfu. 
200 Dalšími případy předpolí škodlivé činnosti jsou např. zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví 

alkoholu (Pl. ÚS 11/09) či v některých případech provozování hostinské činnosti (Pl. ÚS 13/09) 
201 Viz např. bod 36 popisovaného nálezu 
202 § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich 
203 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ani zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

trestnost přípravy neupravují. 
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teleologickým výkladem, považuji za nesprávné. Domnívám se dokonce, že takovéto „skryté“ 

stanovení povinností mohlo být motivováno snahou zamezit případnému zásahu dozorčího 

orgánu.  
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Závěr  

Problematika obecně závazných vyhlášek obcí jakožto nedílných součástí českého 

právního řádu se stále vyvíjí a je aktuální. Po vzniku samostatné České republiky bylo zapotřebí 

najít obecně závazným vyhláškám v českém právním řádu odpovídající umístění a úlohu. Tohoto 

bylo myslím docíleno, když dnes jsou obecně závazné vyhlášky bezpochyby efektivním a 

jedinečným nástrojem místní samosprávy. S takovýmto postavením souvisí i pozornost, která by 

jim měla být věnována, a to především v souvislosti se zachováním jejich zákonnosti a 

v souvislosti s mírou, jakou je jimi možno zasahovat do základních práv. Opakovaně zde zmiňuji 

uvědomění si vlastní odpovědnosti ze strany obce a jejího zastupitelstva při vydání obecně 

závazné vyhlášky. O tomto posunu vnímání obecně závazných vyhlášek ze strany obcí ostatně 

hovoří i Ústavní soud v jirkovském nálezu, když přehodnocuje svůj do té doby prosazovaný 

právní názor.  

 

Co se týká cílů stanovených v této práci, tak prvním z nich bylo poukázání na potenciálně 

problematická místa související s vydáváním obecně závazných vyhlášek a s dozorem nad nimi. 

V souvislosti s úpravou vydávání obecně závazných vyhlášek považuji situaci de lege lata za 

velice dobrou. Případné problémy zde dle mého názoru nevznikají v důsledku nejasné nebo 

chybějící právní úpravy, ale v důsledku její neznalosti, špatného výkladu či v důsledku jiných 

pochybení. Tedy vesměs z příčin stojících na straně osob obecně závaznou vyhlášku 

připravujících a vydávajících. Obce mohou navíc využívat jak rozsáhlé metodické pomoci 

Ministerstva vnitra, tak mohou využít i možnosti zaslat návrh obecně závazné vyhlášky 

k posouzení, kdy toto lze, zejména menším obcím, vřele doporučit.  

 

Dozor nad obecně závaznými vyhláškami je vykonáván Ministerstvem vnitra. Dozor je 

vykonáván jako dozor následný a obecně závazná vyhláška je při něm posuzována z hlediska 

svého souladu s ústavním pořádkem a zákony. Další kritéria, jakými jsou např. účelnost, 

vhodnost a efektivnost v rámci dozorčí činnosti přezkoumávána nejsou. Hlavním úkolem 

dozorčího orgánu je tedy garance zákonnosti obecně závazných vyhlášek. Aby toto mohl dozorčí 

orgán posoudit, musí se obecně závazná vyhláška dostat do sféry jeho dispozice. Za tímto 

účelem je v obecním zřízení obcím stanovena povinnost zaslat neprodleně po dni vyhlášení 

obecně závazné vyhlášky tuto dozorčímu orgánu. S neplněním této povinnosti ze strany obcí je 

v současné době spojeno asi největší úskalí výkonu dozoru, když v případě nezaslání obecně 

závazné vyhlášky ze strany obce není dozorčí orgán schopen zajistit její zákonnost. Tento 
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problém je ze strany dozorčího orgánu vnímán jako stěžejní. V současné době je pak uvažováno 

o vytvoření registru právních předpisů obcí, přičemž zaslání obecně závazné vyhlášky do tohoto 

registru by bylo další podmínkou její platnosti. Osobně bych od vytvoření tohoto registru upustil 

a spojil nezaslání obecně závazné vyhlášky dozorčímu orgánu s peněžitou sankcí. Domnívám se, 

že takovýto postup by byl nejjednodušší, nejméně zatěžující a v případě vhodného nastavení 

výše sankce, která by mohla být odstupňována např. dle počtu obyvatel obce, pro obec 

dostatečně motivující.  

Dalším problémem, který v souvislosti s dozorem nad obecně závaznými vyhláškami 

shledávám je pak ten, že dozorčí orgán dle mého názoru není schopen zajistit zákonnost obecně 

závazné vyhlášky ve smyslu její nediskriminace.  

 

 

Co se týká druhého cíle, tedy na vývoji judikatury Ústavního soudu poukázat na změnu 

postavení obecně závazných vyhlášek v českém právním řádu, tak tato prodělala od vzniku 

samostatné České republiky do současnosti velkou proměnu, přičemž je nutné konstatovat, že 

tato proměna je veskrze pozitivní a lépe odpovídající Ústavou ČR zaručenému právu na územní 

samosprávu.  

Domnívám se však, že prodělaný vývoj nebyl bezdůvodný, a naopak důvody, které byly 

Ústavním soudem uvedeny v jirkovském nálezu jakožto argument pro předchozí restriktivní 

přístup, byly zcela legitimní. Jsem sice zároveň toho názoru, že zmíněnou doktrínou Ústavní 

soud právo obcí na samosprávu velmi omezil, leč výhody, které z tohoto omezení vyplynuly pro 

adresáty, dle mého názoru nakonec převážily. V případě, že by Ústavní soud nezaujal takovéto 

stanovisko, byli bychom, s největší pravděpodobností, svědky partikularizace českého právního 

řádu, kdy obce by vydávaly nejrůznější obecně závazné vyhlášky s různou mírou rozpornosti 

s ústavním pořádkem či zákony. 

Současný stav, kdy kromě zmocnění obsaženého v Ústavě ČR již další výslovné zákonné 

zmocnění vyžadováno není, a postačí tedy dostatečný zákonný základ, považuji za plně souladný 

s ústavním pořádkem.  
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5. Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 

51/2009.Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/51-2009-pdf.aspx  
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6. Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, podle právního stavu 

k 1.3.2012. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-

zakonnym-zmocnenim.aspx 

7. Příspěvky přednesené na semináři „Regulace veřejného pořádku obecně závaznými 

vyhláškami obcí“ pořádaném dne 12.12.2017 odborem veřejné správy, dozoru a 

kontroly. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zapis-ze-seminare-regulace-verejneho-

poradku-obecne-zavaznymi-vyhlaskami-obci-12-12-2017.aspx 

8. VESELÝ, Miroslav. Aktuální problémy a poznatky Ministerstva vnitra z obecní 

normotvorby - I. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-

pravo/aktualni-problemy-a-poznatky-ministerstva-vnitra-z-obecni-normotvorby-i 

9. Personální složení a obměny Ústavního soudu v letech 2003 – 2013. Dostupné z: 

https://www.usoud.cz/ustavni-soud-pod-vedenim-pavla-rychetskeho/ 

 

 

1.a.3. Seznam použitých právních předpisů 

1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

2. Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích 

3. Zákon č. 461/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

4. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

5. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

6. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 

7. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

8. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

9. Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu  

 

1.a.4. Seznam použité judikatury 

1. Nález Ústavního soudu ze dne 19.1.1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/93 

2. Nález Ústavního soudu ze dne 5.4.1994, sp. zn. Pl. ÚS 26/93 

3. Nález Ústavního soudu ze dne 5.4.1994, sp. zn. Pl. ÚS 38/93 

4. Nález Ústavního soudu ze dne 12.4.1994, sp. zn. Pl. ÚS 43/93 

5. Nález Ústavního soudu ze dne 26.4.1994, sp. zn. Pl. ÚS 27/93 

6. Nález Ústavního soudu ze dne 26.4.1994, sp. zn. Pl. ÚS 39/93 

7. Nález Ústavního soudu ze dne 1.7.1994, sp. zn. Pl. ÚS 7/93 

8. Nález Ústavního soudu ze dne 8.11.1994, sp. zn. Pl. ÚS 18/94 

9. Nález Ústavního soudu ze dne 8.12.1994, sp. zn. Pl. ÚS 21/94 

10. Nález Ústavního soudu ze dne 31.7.1995, sp. zn. Pl. ÚS 20/95 

11. Nález Ústavního soudu ze dne 17.4.1996, sp. zn. Pl. ÚS 40/95 
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12. Nález Ústavního soudu ze dne 19.11.1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96 

13. Nález Ústavního soudu ze dne 18.3.1997, sp. zn. Pl. ÚS 37/96 

14. Nález Ústavního soudu ze dne 13.5.1997, sp. zn. Pl. ÚS 43/96 

15. Nález Ústavního soudu ze dne 8.10.1997, sp. zn. Pl. ÚS 17/97 

16. Nález Ústavního soudu ze dne 17.8.1999, sp. zn. Pl. ÚS 5/99 

17. Nález Ústavního soudu ze dne 19.12.2000, sp. zn. Pl. ÚS 4/2000 

18. Nález Ústavního soudu ze dne 18.11.2002, sp. zn. Pl. ÚS 22/02 

19. Nález Ústavního soudu ze dne 5.2.2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02 

20. Nález Ústavního soudu ze dne 25.1.2005, sp. zn. Pl. ÚS 9/04 

21. Nález Ústavního soudu ze dne 8.3.2005, sp. zn. Pl. ÚS 69/04 

22. Nález Ústavního soudu ze dne 22.3.2005, sp. zn. Pl. ÚS 63/04 

23. Nález Ústavního soudu ze dne 28.4.2005, sp. zn. Pl. ÚS 49/03 

24. Nález Ústavního soudu ze dne 28.6.2005, sp. zn. Pl. ÚS 49/03 

25. Nález Ústavního soudu ze dne 16.8.2005, sp. zn. Pl. ÚS 26/05 

26. Nález Ústavního soudu ze dne 6.6.2006, sp. zn. Pl. ÚS 68/04 

27. Nález Ústavního soudu ze dne 13.9.2006, sp. zn. Pl. ÚS 57/05 

28. Nález Ústavního soudu ze dne 19.9.2006, sp. zn. Pl. ÚS 25/06 

29. Nález Ústavního soudu ze dne 16.1.2007, sp. zn. Pl. ÚS 55/05 

30. Nález Ústavního soudu ze dne 13.3.2007, sp. zn. Pl. ÚS 10/06 

31. Nález Ústavního soudu ze dne 22.5.2007, sp. zn. Pl. ÚS 30/06 

32. Nález Ústavního soudu ze dne 11.12.2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06  

33. Nález Ústavního soudu ze dne 22.4.2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06 

34. Nález Ústavního soudu ze dne 30.4.2008, sp. zn. Pl. ÚS 5/07 

35. Nález Ústavního soudu ze dne 12.8.2008, sp. zn. Pl. ÚS 33/05 

36. Nález Ústavního soudu ze dne 26.5.2009, sp. zn. Pl. ÚS 41/08 

37. Nález Ústavního soudu ze dne 8.6.2010, sp. zn. Pl. ÚS 58/05 

38. Nález Ústavního soudu ze dne 7.9.2010, sp. zn. Pl. ÚS 11/09 

39. Nález Ústavního soudu ze dne 2.11.2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09 

40. Nález Ústavního soudu ze dne 8.12.2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/10 

41. Nález Ústavního soudu ze dne 25.1.2011, sp. zn. Pl. ÚS 13/09 

42. Nález Ústavního soudu ze dne 14.6.2011, sp. zn. Pl. ÚS 29/10 

43. Nález Ústavního soudu ze dne 7.9.2011, sp. zn. Pl. ÚS 56/10 

44. Nález Ústavního soudu ze dne 27.9.2011, sp. zn. Pl. ÚS 22/11 

45. Nález Ústavního soudu ze dne 2.4.2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13 

46. Nález Ústavního soudu ze dne 23.4.2013, sp. zn. Pl. ÚS 28/12 
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47. Nález Ústavního soudu ze dne 5.8.2014, sp. zn. Pl. ÚS 35/13 

48. Nález Ústavního soudu ze dne 11.8.2015, sp. zn. Pl. ÚS 1/15 

49. Nález Ústavního soudu ze dne 7.6.2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/16 

50. Nález Ústavního soudu ze dne 19.7.2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/16 

51. Nález Ústavního soudu ze dne 11.4.2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/17 

52. Nález Ústavního soudu ze dne 13.6.2017, sp. zn. Pl. ÚS 34/15 

53. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.5.2016, čj. 1 As 198/2015 - 34 

54. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.7.2017, čj. 1 As 5/2017 - 76 

 

1.a.5. Seznam ostatních zdrojů 

E-mailové sdělení Ing. Bc. Miroslavem Veselým, vedoucího oddělení dozoru odboru veřejné 

správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, ze dne 8.2.2018  
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[Obecně závazné vyhlášky obcí] 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce pojednává o obecně závazných vyhláškách obcí. Obecně závazná 

vyhláška je právní předpis, který je v souladu s ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy vydáván 

zastupitelstvem obce. Jedná se o významný a můžeme říci i jedinečný projev práva obcí na 

samosprávu, které je obcím rovněž zaručeno na ústavní úrovni. 

Po první kapitole, ve které jsou definovány nezbytné pojmy pro další text, následuje 

kapitola věnující se ústavním a zákonným základům k vydání obecně závazných vyhlášek. V této 

kapitole je rovněž popsán první nález Ústavního soudu týkající se obecně závazných vyhlášek a 

je zde nastíněna diskuse, která po je vydání proběhla. Na tuto kapitolu je pak navázáno v páté 

kapitole práce, které se blíže věnuje vývoji judikatury Ústavního soudu a popisuje její další 

vývoj. Zejména je pozornost soustředěna na nález Pl. ÚS 45/06 a na změnu právního názoru 

Ústavního soudu s tímto nálezem související.  

Třetí kapitola práce se věnuje některým vybraným tématům souvisejícím s vydáváním 

obecně závazných vyhlášek. V jejím úvodu je pak krátké zamyšlení nad vhodností a potřebností 

regulace pomocí obecně závazných vyhlášek.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na dozor a činnost dozorčího orgán, kterým je Ministerstvo 

vnitra ČR. V této kapitole je rovněž zmíněn největší problém současné úpravy dozoru, kterým je 

neplnění povinnosti zaslat obecně závaznou vyhlášku neprodleně po jejím vyhlášení dozorčímu 

orgánu. V případě, že obce tuto povinnost nesplní, není dozorčí orgán schopen zajistit zákonnost.  

Poslední kapitola je zaměřena na nové možnosti úpravy a k nim se vztahující judikaturu 

po již zmíněném nálezu Pl. ÚS 45/06. Především je zde akcentována možná kolize úpravy 

obsažené v obecně závazné vyhlášce se základními právy, princip proporcionality a 

diskriminace.  

 

Tato práce si stanovila dva cíle. Prvním z nich bylo poukázat na problematická místa při 

vydávání obecně závazných vyhlášek a dozoru nad nimi. Druhým pak bylo na vývoji judikatury 

ilustrovat změnu jejich postavení v českém právním řádu.  

 

Klíčová slova: [obecně závazná vyhláška, dozor, Ústavní soud] 
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[Generally binding ordinances of municipalities] 

Abstract 
 

This thesis deals with generally binding ordinances of municipalities. A generally binding 

ordinance is a legal regulation that is, in accordance with the provisions of Article 104 Paragraph 

3 of the Constitution of the Czech republic, issued by the municipal council. This is significant 

and we can say the unique expression of the right of municipalities to self-government, which is 

also guaranteed by the municipalities at the constitutional level. 

After the first chapter in which the necessary terms for the following text are defined, 

follows the chapter focused on the constitutional and legal bases of issuing of generally binding 

ordinances. This chapter also describes the Constitutional Court's first judgement concerning 

with generally binding ordinances and subsequent discussion which this judgement provoked. 

This chapter is followed in the fifth chapter of the thesis, which focuses on the development of 

the case law of the Constitutional Court and describes its further development. Especially, the 

attention is focused on judgement Pl. ÚS 45/06 and on the change of the legal opinion of the 

Constitutional Court with this judgement related.  

The third chapter deals with selected topics related to the issuance of generally binding 

ordinances. In its introduction there is a brief reflection on the suitability and necessity of 

regulation through generally binding ordinances. 

The fourth chapter focuses on the supervision and activities of the supervisory authority, 

which is the Ministry of the Interior of the Czech Republic. This chapter also mentions the 

biggest problem of the current regulation of supervision. It is that the municipalities do not fulfill 

its obligation to send a generally binding ordinance immediately after its its announcement to the 

supervisory authority. If the municipalities do not fulfill this obligation, the supervisory authority 

is not able to ensure the legality. 

The last chapter is focused on the new possibilities of adjustment and the related case law 

after the aforementioned judgement Pl. ÚS 45/06. Primarily, there is stressed the possible 

collision of the regulation contained in the generally binding ordinance with fundamental rights, 

the principle of proportionality and discrimination.  

 

This work has two goals. The first is to point to problematic aspects when issuing and 

supervising generally binding ordinances. The second is to show the change in their position on 

the development of case law of the Constitutional Court. 
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