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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá významným tématem ze života všech občanů, aniž 

by si to často uvědomovali. Nicméně platí zásada ignorantia iuris non excusat 

(neznalost právních předpisů neomlouvá), a každý je povinen dodržovat i obecně 

závazné vyhlášky (dále také jen „OZV“) účinné na konkrétním místě. Zmíněné 

pravidlo předpokládá, že se právní předpis stal platným a účinným, přičemž 

předpokladem platnosti a účinnosti je jeho veřejné vyhlášení, které je nezbytné k 

tomu, aby měl každý možnost se s právním předpisem seznámit. 

Již Aristoteles řekl, že „základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda 

zákonů, nikoli lidí.“1 K regulaci dění ve společnosti je obecně nutné využívat autoritu 

státní moci a právních předpisů. Na úrovni místní samosprávy jsou to i obce, kdo může 

vydávat své vlastní předpisy a usměrňovat tak chování lidí na svém území.  

Cílem práce je zjištění, jakým způsobem, v jaké míře a v jaké kvalitě využívají 

obce zmocnění dané jim Ústavou k úpravě místních poměrů se zaměřením na činnosti, 

které mohou narušit veřejný pořádek, a dále shrnout problematiku nejčastěji 

vydávaných obecně závazných vyhlášek podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích2, 

s ohledem na aktuální judikaturu i její vývoj. Z důvodu neustálé dynamiky 

společenských vztahů, četných novelizací právních předpisů a rozhodovací praxe 

Ústavního soudu jsou představitelé obcí nuceni sledovat aktuální dění a reagovat 

případnou úpravou svých předpisů. V orientaci obcím pomáhá Odbor veřejné správy, 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vydávající metodiky a stanoviska. 

Za zdroje práci sloužily ve velké míře nálezy Ústavního soudu, neboť ten 

vyhlášky v rámci přezkumu dle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky, 

komentuje a buduje cestu budoucí obecní normotvorby, dále metodiky a sborníky 

vydávané Ministerstvem vnitra a odborná literatura v podobě komentářů týkajících se 

uvedených zákonů, zejména pak zákona o obcích.  

Práce kombinuje prvky deskripce, komparace a analýzy dat, přičemž zjištění 

z jednotlivých kapitol jsou v závěru práce podrobeny syntéze a konečnému 

zhodnocení. K částečné komparaci byly z důvodu podobnosti právních řádů vybrány 

sousední státy České republiky, a to Slovenská republika, Spolková republika 

                                                
1 BAGAROVÁ GRZYWA, Martina. "První mezi rovnými" [online]. 2001, 15: 8. 2001 [cit. 2018-12-

01]. Dostupné z: https://moderniobec.cz/prvni-mezi-rovnymi/. 
2 Veškeré právní předpisy jsou uváděny v platném znění, není-li uvedeno jinak. 
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Německo a Rakouská republika. Struktura práce je vzhledem k podobnosti tématu 

inspirována metodikami Ministerstva vnitra k činnosti územních samosprávných 

celků týkajících se tvorby obecně závazných vyhlášek k úpravě místních záležitostí 

veřejného pořádku. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V prvních kapitolách jsou představeny 

základní pojmy a instituty, které jsou pro dané téma zásadní. Jak vyplývá již z názvu 

práce, nejdůležitějšími pojmy jsou obec, veřejný pořádek, veřejné prostranství a 

obecně závazné vyhlášky. Pro snadnější pochopení a ucelenou představu o 

problematice obsahuje následující část představení samosprávy včetně její historie na 

našem území a procesní stránku přijímání obecních předpisů. Značnou část práce tvoří 

jednotlivé oblasti úpravy, ve kterých bude představena aktuální judikatura zejména 

Ústavního soudu a názorová stanoviska Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra. V návaznosti na představení právních předpisů (obecně 

závazných vyhlášek) je vymezeno postihování nedodržování stanovených povinností 

formou sankcí. V závěru se text věnuje praktické části, a to rozboru, popisu a 

zhodnocení obecně závazných vyhlášek ve statutárním městě Jihlava.  
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2. Vymezení pojmů 

 V následující kapitole bude vymezeno několik základních pojmů, které jsou pro 

tuto diplomovou práci stěžejní. Jedná se o pojmy obec, veřejný pořádek, veřejné 

prostranství a obecně závazná vyhláška. 

2.1 Obec  

Obec je podle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy (dále jen „Ústava“) 

základním územním samosprávným celkem a musí být vždy součástí vyššího územně 

samosprávného celku, tedy kraje.3 Podle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále 

jen „zákon o obcích“ nebo „obecní zřízení“) je obec základním územním 

samosprávným společenstvím občanů; tvořící územní celek, který je vymezen hranicí 

území obce. Následující ustanovení téhož zákona stanoví, že se jedná o veřejnoprávní 

korporaci, která má vlastní majetek, a která vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. V dnešní době 

nenalezneme v zákoně výslovně vyjádřeno, že je obec právnickou osobou, neboť 

občanský zákoník č. 89/2012 Sb. neobsahuje ustanovení, které by bylo podobné § 18 

odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník s účinností do 31. 12. 2013, 

které stanovilo, že právnickými osobami jsou jednotky územní samosprávy.  

Obce dnes vystupují ve dvojím pojetí. Prvním je obec jako základní územní 

samosprávný celek a dále jako základní jednotka územního členění státu. Podle 

M. Kopeckého jsou základními charakteristickými znaky obce územní základ obce, 

osobní základ obce a právo na samosprávu.4 Podle Z. Koudelky se obce vyznačují 

dokonce pěti základními znaky, a to (i.) vlastním územím (územní základ obce), (ii.) 

obyvatelstvem obce (personální základ obce), (iii.) soustavou orgánů, jimiž jedná a 

uskutečňuje svou vůli, (iv.) právní subjektivitou a právotvorbou a (v.) vlastním 

majetkem a možností hospodařit podle vlastního rozpočtu (ekonomický základ obce).5 

  

2.1.1 Dělení obcí  

Podle § 3 a 4 zákona o obcích můžeme dělit obce do 4 skupin. První skupinou 

obcí jsou města. Městem je obec, která má alespoň 3000 obyvatel a pokud tak na její 

                                                
3 Čl. 100 odst. 2 Ústavy. 
4 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-719-6. S. 73. 
5 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 74. 
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návrh stanovil předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády6. Dále je obec podle 

§ 3 odst. 3 městem, pokud byla městem před 17. květnem 1954 a požádala o to 

předsedu Poslanecké sněmovny. Květnové datum roku 1954 zvolil zákonodárce 

z důvodu, že v tento den nabyl účinnosti zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech, 

vydaný na základě ústavního zákona č. 12/1954 Sb., o národních výborech. Na jeho 

základě totiž obce ztratily nadobro své postavení samosprávných korporací, které bylo 

omezováno postupně již od roku 1944. Je vhodné si také povšimnout rozdílnosti ve 

formulaci odst. 1 a odst. 3 ustanovení § 3 zákona o obcích. Zatímco podle odst. 1, tedy 

v případě splnění hranice 3000 obyvatel, není na přiznání označení města právní nárok, 

podle odst. 3 ano („předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví“).7  

Stejná právní úprava se týká i druhé skupiny obcí, označené jako městys. 

Historický titul městyse byl do našeho právního řádu navrácen až v roce 2006 novelou 

zákona o obcích. Na navrácení statutu městys mají nárok pouze ty obce, které toto 

označení užívaly k 16. květnu 1954. O titul však mohou požádat i obce, jež městysem 

v minulosti nebyly. Označení městys o obci nevypovídá nic o její velikosti, v roce 2006 

mělo 23 městysů méně než 300 obyvatel.8 

 Obce, které nespadají do těchto dvou vyjmenovaných kategorií, se považují za 

obce „běžné“.  

Speciální skupinou jsou pak statutární města, která jsou taxativně vyjmenována 

v § 4 zákona o obcích. Jedná se o města, která mají ve srovnání s ostatními obcemi 

možnost členit se na (částečně) samosprávné jednotky, jimiž jsou městské části nebo 

městské obvody. Z historického hlediska tento svůj význam pojem statutární město 

nabyl až v roce 1990, neboť do té doby se používal v odlišném významu. Jednalo se o 

město, jehož postavení a rozsah působnosti upravoval speciální statut (zákon). V tomto 

významu existuje k dnešnímu dni takové město pouze jedno a tím je Praha upravená 

v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  9 

Kromě možnosti členění se na městské části nebo městské obvody nemají 

statutární města oproti jiným obcím větší rozsah kompetencí ani v samostatné, ani 

v přenesené působnosti. Žádný zákon nestanoví kritéria, podle kterých se město může 

                                                
6 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o obcích. 
7 VEDRAL, Josef a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-597-1. S. 19-25. 
8 Historická města a městyse: Novela zákona o obcích umožňuje vrátit historické tituly  [online]. 25. 7. 

2006 [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6231795. 
9 EXNER, Jiří. Obce, města, městské části: o místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními 

vyhláškami v územně členěných městech.  Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-289-9. S. 83 – 96. 
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stát městem statutárním, uvážíme-li však, že výčet § 4 je taxativní, dojdeme k závěru, 

že jedinou podmínkou je doplnění města do tohoto výčtu.10 Aktuálně je v České 

republice 26 statutárních měst.11 

  

2.1.2 Působnost obcí 

Obcím jsou Ústavou a zákony svěřeny určité okruhy úkolů, které lze v souhrnu 

označit jako jejich působnost. Tu lze chápat ve dvou rovinách, a to v rovině místní a 

v rovině věcné.12  

Územní působnost vymezuje právo obce vykonávat svoji věcnou působnost na 

určitém území, které je vymezeno územními hranicemi obce. Věcná působnost pak 

zahrnuje okruh společenských vztahů, ve kterých je působnost vykonávána,13 nebo 

také dle Z. Koudelky oblast vztahů, které jsou příslušným subjektem spravovány a 

upravovány v rámci jeho činnosti.14 

 Veřejná správa v České republice je dělena na státní správu a samosprávu. To 

se odráží také v rozlišování působnosti územních samosprávných celků na působnost 

samostatnou a přenesenou.15 V samostatné působnosti si obce mohou spravovat své 

vlastní záležitosti, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. V případě 

působnosti přenesené však vykonávají záležitosti veřejné správy, které náleží 

rozdílnému subjektu – státu. Určité úkoly jsou na obce pouze delegovány (přeneseny) 

a její orgány se tak stávají nepřímými vykonavateli státní správy.  

V první případě (výkon samosprávy) se jedná o tzv. decentralizaci veřejné 

správy, neboť nositelem správy je jiný subjekt než stát. Výkon úkolů v přenesené 

působnosti pak znamená pouhou dekoncentraci správy, neboť správa byla pouze 

propůjčena subjektu rozdílnému od státu.16  

 Dělení působnosti na samostatnou a přenesenou se pak projevuje i v obecní 

normotvorbě, kdy obce v samostatné působnosti mohou na základě generálního 

                                                
10 VEDRAL, Josef a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-597-1. S. 26 – 29. 
11 Informace ke dni 7. 10. 2018. 
12 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
13 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-719-6. S. 165. 
14 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5. S. 123. 
15 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-049-2. S. 3 – 6. 
16 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-719-6. S. 167. 
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zmocnění vydávat obecně závazné vyhlášky a v přenesené působnosti nařízení, jsou-li 

k tomu zákonem zmocněny.  

2.2 Veřejný pořádek 

Klíčovým pojmem pro tuto práci je veřejný pořádek. Ten řadíme mezi takzvané 

neurčité právní pojmy, které například Nejvyšší správní soud vymezil jako „pojmy 

zahrnující jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; a 

jejich definování obecně v právních předpisech pro jejich povahu samu není vhodné, 

dokonce ani možné. Jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn časem 

a místem aplikace normy. Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán 

musí zabývat konkrétní skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, 

přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit, 

a to z toho hlediska, zda posuzovanou věc lze do rámce vytvořeného rozsahem 

neurčitého pojmu zařadit“.17 

Na elasticitu pojmu veřejného pořádku upozorňoval už ve 30. letech minulého 

století profesor J. Hoetzel: „Není pochybnosti, že zvlášť elastický je pojem veřejného 

pořádku a že ho má býti užíváno s taktem“.18 Pozdější režim využíval šíři možného 

výkladu veřejného pořádku například k rozpouštění manifestací a shromáždění na 

základě zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k  upevnění 

veřejného pořádku.19  

Profesor Z. Lukeš rozlišuje veřejný pořádek v užším a širším smyslu. V užším 

smyslu se dle něj jedná o soubor pravidel chování na veřejnosti, které nejsou přímo 

upraveny zákonem, ale které jsou nutné pro udržení spořádaného lidského soužití. 

Vychází z určitého postoje většiny, zvyklostí a názorů na daném místě a v dané době. 

Vždy je tedy nutné při výkladu pojmu veřejný pořádek vztáhnout jej k určitým 

návykům společnosti v konkrétních okamžicích. V širším smyslu slova dle něj pak 

zastřešuje mimo ochrany neformulovaných pravidel (veřejný pořádek v užším smyslu) 

navíc i ochranu pravidel chování v právních předpisech stanovených.20 Finálně je tedy 

nutné chápat veřejný pořádek v širším smyslu, kdy jsou chráněna pravidla obsažená 

v právních předpisech i určité mimoprávní zvyklosti a postoje potřebné k zachování 

                                                
17 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2005, č. j. 5 Afs 151/2004-73.  
18 Prof. Dr. Jiří Hoetzel, Československé správní právo, část všeobecná, Melantrich, Praha 1937. 
19 ČERNÝ, Jan; JANATA, Jiří. Veřejný pořádek aneb co trápí starosty: příručka pro praxi obecních 

úřadů. Praha: Linde, 1999. ISBN 80-7201-171-5. 
20 LUKEŠ, Zdeněk. Základy bezpečnostního práva. Praha: Academia, 1971. S. 58.  
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poklidného soužití.21 Podle Právnického slovníku z roku 2009 tento pojem představuje 

souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti.22  

Pokud se podíváme do sousedních zemí, zjistíme, že se výklad veřejného 

pořádku nijak zvlášť neliší. Ve Spolkové republice Německo Spolkový ústavní soud 

(Bundesverfassungsgericht) rozumí veřejným pořádkem nepsaná pravidla, jejichž 

následování je podle převládajícího sociálního a etického pohledu nepostradatelným 

předpokladem pro spořádané lidské soužití.23 Najvyšší súd Slovenskej republiky 

shrnul, že „verejný poriadok ako pomerne zložito konštruovaný neurčitý právny pojem 

zahŕňa vo všeobecnej rovine základné normy, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre 

fungovanie demokratického štátu a spoločnosti. Popri normách právnych sa jedná o 

normy morálne, sociálne, politické, prípadne náboženské.“24 Pro veřejný pořádek 

v Rakousku je, podobně jako jinde, základem dodržování právních předpisů a stejně 

jako v jiných právních řádech je vysvětlován pomocí příkladů, kdy je pro každého 

jednodušší představit si jeho konkrétní porušení.25 

I přes to, že definici veřejného pořádku ani v českém právním řádu nenajdeme, 

používá jej zákonodárce poměrně často. Již na ústavní úrovni se s tímto pojmem 

setkáme v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“)26, která ve svém čl. 14 

odst. 3 dovoluje omezení svobody pohybu a pobytu zákonem, jestliže je to 

nevyhnutelné pro udržení veřejného pořádku. Podobně tak činí například u omezení 

práva shromažďovacího (čl. 19 odst. 2) či sdružovacího (čl. 20 odst. 3). 

Jak již bylo řečeno, objevuje se tento pojem nezřídka i v dalších právních 

předpisech. Jako příklad úpravy na úrovni zákona lze uvést zákon o Policii ČR, trestní 

zákoník, zákon o mezinárodním právu soukromém, občanský zákoník, či zákon o 

některých přestupcích a zákon o obcích.27 

                                                
21 ČERNÝ, Jan; JANATA, Jiří. Veřejný pořádek aneb co trápí starosty: příručka pro praxi obecních 

úřadů. Praha: Linde, 1999. ISBN 80-7201-171-5. 
22 POKORNÝ, Milan. In Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
23 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu 14. 5. 1985, sp. zn. BVerfGE 69, 315 – Brokdorf. 
24 Rozhodnutí Najvyššího súdu Slovenskej republiky ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 1Sža/26/2012. 
25 GÄRTNER, Reinhold. POLITIK LEXION für junge Leute [online]. Wien: Verlag Jungbrunnen, 

2008 [cit. 2018-10-18]. Dostupné z: http://www.politik-lexikon.at/oeffentliche-ordnung/; například 

rušení klidu v určitých částech dne a zákaz hluku (sekání trávy během času oběda) 
26 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky. 
27 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR § 85: Zpracovávání osobních údajů při předcházení, 

vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů a zajišťování bezpečnosti České 

republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti; zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  § 357 – 

§ 360 Jiná rušení veřejného pořádku; zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém § 4 

Výhrada veřejného pořádku; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 19 odst. 2 Nepřihlíží se ani k 



8 

 

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu konstatoval ve svém usnesení 

z roku 2011 nejednotnost výkladu tohoto pojmu v rámci své instituce a upozornil, že 

je třeba brát v úvahu nejen celkový smysl konkrétní právní úpravy, ale přihlížet i k 

rozdílným okolnostem vzniku, původu a účelu jednotlivých ustanovení, v nichž je tento 

pojem užit. 28 

 Podle A. Křížana z Odboru dozoru a kontroly veřejné správy na Ministerstvu 

vnitra lze pojem veřejný pořádek definovat z jeho opaku, tzn., že každý pozná jeho 

narušení, ale vysvětlit jej je obtížné. Jeho smysl se řídí sociálními, politickými, 

etickými a ekonomickými názory a poměry ve společnosti a je na uvážení příslušného 

subjektu veřejné správy, zda se určitý stav veřejnému pořádku příčí či nikoliv.29  

 Autoři komentáře k zákonu o některých přestupcích P. Vetešník a L. Jemelka 

vymezují pojem veřejný pořádek jako souhrn pravidel jednání a chování lidí na 

veřejnosti, a ačkoliv nejsou v právních normách výslovně formulována, je jejich 

dodržování podmínkou poklidného soužití mezi lidmi s ohledem na konkrétní čas a 

místo.30 Obdobná definice uvádí, že se jedná o „soubor pravidel, která jsou obsažena 

v právních předpisech i normách neprávní povahy, jejichž dodržování je podle mínění 

většiny obyvatel v dané době a místě podmínkou klidného a spořádaného soužití. 

Veřejným pořádkem je také stav společnosti, který těmto normám odpovídá.“31 

 Z pohledu civilistického lze pak veřejný pořádek vyložit podle I. Telce jako 

stav věcí vylučující či omezující nebezpečí veřejné poruchy, tzn. poruchy způsobilé 

ohrozit kohokoliv. V příkladu veřejného pořádku ve vztahu k statusovým právům 

právnických osob odkazuje na povinnost zápisu do veřejných rejstříků. Tam, kde 

právnická osoba zapsaná není, vzniká veřejný nepořádek, který je způsobilý ohrozit 

kohokoliv.32  

                                                
omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku; zákon č. 

251/2016 Sb., o některých přestupcích § 5 Přestupky proti veřejnému pořádku; zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích § 10 a) Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
28 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2011, sp. zn.  3 As 4/2010 – 151. 
29 Zápis ze semináře Veřejný pořádek v obecně závazných vyhláškách obcí konaného dne 22. října 

2009 [online]. In: Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, 1. 11. 2009 [cit. 2018-10-30]. Dostupné z: 

www.mvcr.cz/soubor/zapis-seminare-pdf.aspx. 
30 JEMELKA, Luboš. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých 

přestupcích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-666-1. S. 

507 – 512. 
31 MATES, Pavel; WOKOUN, René. Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha: 

Prospektrum, 2001. ISBN 80-7175-100-6. S. 1009 – 1045. 
32 TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek. Právní 

rozhledy, 2011, roč. 19, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-6410. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že případné rušení veřejného pořádku je nutné vždy 

vztáhnout ke konkrétním okolnostem, tedy času, místu a daným zvyklostem či 

vztahům. Určité jednání může být v jedné obci v pořádku, ale v jiné již nikoliv.    

2.3 Veřejné prostranství 

 Veřejné prostranství je na rozdíl od veřejného pořádku definováno přímo 

v zákoně o obcích v § 34: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, 

chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 

sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ Kromě 

zákona o obcích se můžeme s pojmem veřejné prostranství setkat v zákoně 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v souvislosti s místním poplatkem za užívání 

veřejného prostranství v § 1 a § 4. 

 Z výše uvedené definice lze vyvodit dva základní pojmové znaky, a to 

neomezenou přístupnost veřejného prostranství a obecnost jeho užívání.  

V roce 2002 podala skupina poslanců návrh na zrušení § 34 zákona o obcích 

k Ústavnímu soudu (dále také jen „ÚS“), z důvodu jeho rozporu s ústavním pořádkem, 

konkrétně s čl. 11 odst. 2 Listiny.33 Podle nich je definice v zákoně příliš široká, neboť 

připouští, aby byl za veřejné prostranství prohlášen i soukromý pozemek, a to dokonce 

i bez souhlasu vlastníka dotčeného pozemku, pokud splňuje zákonem stanovené 

podmínky. K tomuto argumentu Ústavní soud uvedl, že část definice „a další prostory 

přístupné bez omezení“ obsažené v tomto ustanovení, je nutné vykládat tak, že nejde 

o libovolné jiné prostory, ale že jde o prostranství mající podobný charakter jako 

„náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň“. Navíc místo, 

které splňuje jmenované znaky je veřejným prostranstvím ze zákona a jeho vyjmutí, 

pokud je v soukromém vlastnictví a splňuje zákonné znaky veřejného prostranství, 

z veřejnoprávního režimu veřejného prostranství by vedlo k podstatnému ztížení či 

znemožnění právní regulace společenských vztahů, na nichž má obec jako 

veřejnoprávní korporace veřejný zájem. Dle Ústavního soudu navíc z pohledu 

vlastníka veřejného prostranství nemusí mít obecní regulace pouze negativní dopady. 

                                                
33 Článek 11 odst. 2 Listiny: „Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé 

společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce 

nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve 

vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.“ 
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Především vyhlášky podle § 10 a) a c) týkající se veřejného pořádku a veřejnoprávní 

ochrany před znečištěním naopak mohou jeho postavení vylepšit. 34   

V podobném duchu se vyjádřil také Nejvyšší správní soud35, který odkázal i na 

komentářovou literaturu: „Po obsahové stránce tato definice vymezuje veřejné 

prostranství jednak z věcných hledisek, a to tím, že uvádí v úvahu přicházející 

pojmenovatelné druhy či typy veřejných prostranství, dále pak vymezuje veřejné 

prostranství znakem jeho obecné přístupnosti (což platí jak pro nepojmenovatelné, tj. 

tzv. další prostory, tak pro tzv. pojmenovatelné druhy či typy veřejných prostranství), 

a dále je vymezuje i z pohledu vlastnických charakteristik. Klíčové jsou dva poslední 

znaky, charakterizující veřejné (či veřejná) prostranství jako přístupné (přístupná) 

každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. To ve svém 

důsledku znamená i příslušné omezení práv vlastníka, který musí respektovat, že 

takovýto prostor (byť je v jeho vlastnictví) nemůže být např. vlastníkem oplocen, či 

jinak uzavřen, neboť tak by ztratil svoji funkci veřejného prostranství. Vlastník 

takového prostoru je povinen omezení spojená s jeho povahou veřejného prostranství 

strpět.“ 36 

Při tvorbě právních předpisů by obec měla vždy využívat své místní znalosti a 

je-li možná regulace jen ve vztahu ke konkrétním veřejným prostranstvím, měla by je 

pro dané účely vymezit co nejpřesněji a nejsrozumitelněji, a tím usnadnit jejich 

aplikaci. Při regulaci veřejného pořádku může obec stanovit veřejná prostranství buďto 

negativním nebo pozitivním výčtem v textu obecně závazné vyhlášky, případně v její 

příloze, nebo graficky znázorněným plánkem, resp. kombinací obou možností.37  

2.4 Obecně závazné vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška je originární právní předpis obce, který je vydáván 

v samostatné působnosti jejím zastupitelstvem. Z hlediska právní síly jsou obecně 

závazné vyhlášky v hierarchii pod zákony, musí být s nimi tedy v souladu.38 

                                                
34 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02. 
35 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, sp. zn. 9 Afs 86/2008-89 
36 KOUDELKA, Zdeněk; ONDRUŠ, Radek; PRŮCHA, Petr. Zákon o obcích - Komentář. 4. vyd. 

Praha: Linde Praha a.s., 2009. ISBN 978-80-7201-760-7. S. 486 
37 VESELÝ, Miroslav; FIALOVÁ, Barbora; TAUSKOVÁ, Sabina a kol.  Metodické doporučení k 

činnosti územních samosprávných celků: Úprava místních záležitostí veřejného pořádku podle 

právního stavu k 1. 3. 2018. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. ISBN 978-80-87544-76-1. S. 10. 
38 Dle ustanovení § 35 odst. 3 písm. a), § 123 odst. 1 zákona o obcích. 
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Zmocnění obce k samosprávné normotvorbě je upraveno již na ústavní úrovni, 

konkrétně v čl. 104 odst. 3 Ústavy, který říká, že „zastupitelstva mohou v mezích své 

působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky“. Obce si díky tomu mohou dle svého 

uvážení samostatně upravovat vlastní záležitosti na svém území. Při tvorbě obecně 

závazných vyhlášek jsou vázány zákonem.  

Podobnou úpravu obecní normotvorby nalezneme i v sousední Slovenské 

republice. Podle čl. 68 Ústavy Slovenské republiky: „Vo veciach územnej samosprávy 

a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší 

územný celok vydávať všeobecne záväzné nariadenia.“  

V Německu je právo na samosprávu zakotveno také na ústavní úrovni a to v tzv. 

Základním zákoně (Grundgesetz). V jeho čl. 28 odst. 2 se stanoví, že „obcím musí být 

zaručeno právo regulovat v rámci zákonů záležitosti místního společenství na vlastní 

odpovědnost.“39 Bližší podmínky obecní normotvorby pak stanoví předpisy 

jednotlivých spolkových zemí. Například ve Svobodném státu Sasko saský obecní řád 

(Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen) v § 4 zakotvuje právo obce upravovat 

svoje záležitosti, pokud již nejsou regulovány zákonem nebo nařízením. 40    

                                                
39 V německém originále: „Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten 

der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ 
40 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 

S. 62). 
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3. Obecní samospráva 

 V dnešní době se jeví zcela běžné, že obce spravují určité své věci samostatně 

prostřednictvím zvoleného zastupitelstva. Samospráva je v životě obce základním 

kamenem, což potvrzuje i rozsáhlá úprava na mezinárodní úrovni. Mezi nejdůležitější 

dokumenty patří jistě Evropská charta místních samospráv41, která ve své Preambuli 

stanoví, „že místní orgány jsou jedním z hlavních základů jakéhokoli demokratického 

systému; že právo občanů podílet se na řízení veřejných záležitostí je jedním 

z demokratických principů, jež jsou uznávány všemi členskými státy Rady Evropy; 

jsouce přesvědčeny, že právě na místní úrovni může být toto právo nejsnáze 

vykonáváno; že místní orgány se skutečnými pravomocemi mohou zajistit výkon 

správy, který by byl jak efektivní, tak blízký občanům; jsouce si vědomy, že ochrana a 

posilování místní samosprávy v různých evropských zemích je důležitým příspěvkem 

k formování Evropy, založené na principech demokracie a decentralizace moci, 

trvajíce na tom, že podmínkou výše uvedeného je existence místních orgánů, jejichž 

rozhodovací složky byly demokraticky ustaveny a které požívají vysoké míry 

autonomie, pokud jde o jejich odpovědnost, způsoby a prostředky realizace této 

odpovědnosti a k tomu potřebné zdroje.“42 

3.1 Historie samosprávy a obecní normotvorby 

 Následující kapitoly se věnují postupnému vývoji místní samosprávy na našem 

území od poloviny 19. století po současnost.  

 

3.1.1 Období let 1848 – 1918 

 Rozvoj obecní samosprávy ve smyslu slova, jako jej chápeme i dnes, byl 

založen na rozpadu feudálního absolutismu a na vyhlášení konstitualismu v roce 1848. 

První ústava (tzv. Pillersdorfova) z dubna tohoto revolučního roku obsahovala 

ustanovení v § 57, dle kterého „je obecní zřízení třeba upraviti podle zásady, aby 

v nich byly zastoupeny všechny zájmy obce a jejích členů.“ Následný návrh tzv. ústavy 

kroměřížské právo na obecní samosprávu rozpracovával podrobněji, avšak nikdy 

nevstoupil v platnost. Namísto tohoto návrhu však byla přijata tzv. ústava Stadionova 

                                                
41 Dále například čl. 4 Smlouvy o Evropské unii.  
42 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní 

samosprávy. 
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(březnová), která vesměs znění z kroměřížské ústavy převzala. Obcím tedy byla jako 

základní práva přiznána: (i.) právo na volbu jejich zástupců, (ii.) právo na přijímání 

oudů43 nových do spolku obecního, (iii.) správa samostatná záležitostí jejich, (iv.) 

uveřejňování hospodářství a (v.) veřejnost jednání zástupců jejich, přičemž tato práva 

měl obšírněji rozpracovávat obecní zákon.44 

 Tímto zákonem předvídaným v ústavě byl prozatímní zákon obecní z března 

roku 1849, č. 170, ve kterém se objevila známá věta: „Základem svobodného státu je 

svobodná obec.“ V zákonu lze také nalézt dělení působnosti obce na přirozenou (dnes 

samostatnou) a přenesenou, což bylo základem pro její dělení, jak ji známe i dnes. 

Stadionova ústava byla zrušena silvestrovskými patenty v prosinci roku 1851. O osm 

let později byl sice vydán říšský zákon obecní, který však nikdy nenabyl účinnosti. 

Uvolněním rakouských poměrů došlo k přijetí tzv. únorové ústavy v roce 1861, na 

jejímž základě byly rok poté přijaty zemské zákony obecní pro jednotlivé země (např. 

i pro Čechy, Moravu a Slezsko).45  

V rámci obecní normotvorby, mohly obecní výbory přijímat nařízení v mezích 

zákonů pro území své obce ve věcech veřejného pořádku (např. řády jateční, policejní, 

uliční), pokud daná oblast nebyla vyhrazena jiným úřadům.46 Takovéto téměř 

nezměněné pojetí obecní samosprávy vydrželo až do roku 1918. 47 

 

3.1.2 Období let 1918 – 1944 

 Československá republika byla vyhlášená dne 28. 10. 1918 tzv. recepčním 

zákonem č. 11 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, podle jehož 

čl. 2 zůstaly prozatímně veškeré zemské i říšské zákony, včetně těch o obecním zřízení, 

v platnosti. Snaha o reformu se projevila v zákoně č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení 

župních a okresních úřadů, na základě kterého mělo dojít k odstranění dvojkolejnosti 

veřejné správy vytvořením nových územněsprávních obvodů zvaných župa. Na našem 

území však zákon nikdy nebyl uveden v život a reforma tak skončila neúspěšně.48 

                                                
43 Úd ve významu člen nebo funkcionář, Slovník spisovného jazyka českého. Slovník spisovného 

jazyka českého [online]. 2011 [cit. 2018-10-21]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=oud&where=hesla&hsubstr=no. 
44 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí: základy obecního práva. Praha: Codex Bohemia, 1998. 

Právnické knihy Codexu. ISBN 80-85963-73-6. S. 13 – 18. 
45 Tamtéž. 
46 KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Praha: Linde, 2000. ISBN 80-7201-202-9. S. 35 

– 36. 
47 VEDRAL, Josef. Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky. Praha: Vodnář, 1999. Prameny a 

nové proudy právní vědy. ISBN 80-85889-22-6. S. 49 – 56. 
48 Tamtéž. 
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Obecní samosprávu sice posílila zejména tzv. novela obecního zřízení a volební 

řád, postupně však docházelo k jejímu oslabování na úkor státní složky veřejné správy, 

kdy dále za trvání Protektorátu Čechy a Morava docházelo k odbourávání demokracie 

a zavedení centralizace správy. Vrcholem zániku samosprávy bylo zřízení soustavy 

národních výborů.49 

 

3.1.3 Období let 1944 – 1990 

 Na základě ústavního dekretu prezidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o 

národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, bylo vydáno vládní 

nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, a to na úrovni místní, 

okresní a zemské. Dnem ustavení místního národního výboru zaniklo zastupitelstvo 

obce.50 Samosprávu dále omezovalo to, že byla stanovena subordinace národního 

výboru nižšího stupně národnímu výboru stupně vyššího. Ze strany komunistů navíc 

byla snaha o rozšíření podřízenosti národních výborů ve všech záležitostech vládě a 

Ministerstvu vnitra.  

Přijetím Ústavy z roku 1948 došlo na ústavní úrovni k zakotvení podřízenosti 

vyšším orgánům a k zániku samosprávy v právním smyslu slova. Ekonomická složka 

územní samosprávy pak byla zrušena faktickým nedodržením ustanovení 

„komunálního vlastnictví“. Obce nadále pozbyly postavení právnických osob 

soukromého i veřejného práva.51 

 Únorová komunistická Ústava umožňovala národním výborům přijmout 

nařízení, při existenci konkrétního zákonného zmocnění. Nařízení muselo být mimo 

Ústavy a zákonů v souladu také s předpisy ministerstev, ministrů, ústředních úřadů a 

národních výborů vyššího stupně.52  

 

3.1.4 Období let 1990 – 1993 

 Po revoluční změně politického systému došlo samozřejmě i na výraznou 

proměnu komunální správy. Stěžejním byl ústavní zákon č. 294/1990 Sb., měnící 

Ústavu z roku 1960, který zakotvil zcela nové znění její Hlavy sedmé s názvem místní 

                                                
49 VEDRAL, Josef. Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky. Praha: Vodnář, 1999. Prameny a 

nové proudy právní vědy. ISBN 80-85889-22-6. S. 49 – 59. 
50 Tamtéž. 
51 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí: základy obecního práva. Praha: Codex Bohemia, 1998. 

Právnické knihy Codexu. ISBN 80-85963-73-6. S. 27 – 45. 
52 KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Praha: Linde, 2000. ISBN 80-7201-202-9. S. 38 

– 41. 
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samospráva, konkrétně článků 86 a 87. Byla vypuštěna ustanovení týkající se 

národních výborů a obec byla charakterizována jako samosprávné společenství občanů, 

mající vlastní majetek, s možností vydávat ve věcech místní samosprávy obecně 

závazné vyhlášky. Podrobnosti k provedení měly stanovit speciální zákony.53  

 Tímto předvídaným předpisem byl zejména zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, 

který vymezil dvojí působnost obce na samostatnou a přenesenou (viz rozdělení Hlavy 

druhé zákona). 

3.2 Současná právní úprava 

Právo obce vydávat právní předpisy je upraveno již na úrovni ústavního práva, 

a to konkrétně v čl. 79 odst. 3 a čl. 104 odst. 3 Ústavy. Na základě a v mezích zákona, 

vydává obec nařízení, pokud je k tomu zákonem výslovně zmocněna. Mimo orgánů 

územní samosprávy mohou vydávat právní předpisy podobného charakteru za stejných 

podmínek dle čl. 79 odst. 3 také ministerstva a jiné správní úřady. Vzhledem k tomu, 

že se tato práce týká obecně závazných vyhlášek, nebude již dále normotvorba 

v přenesené působnosti obcí výrazněji zmiňována.  

Obecně závazné vyhlášky jsou oproti tomu vydávány zastupitelstvem obce 

v samostatné působnosti na základě generálního zmocnění čl. 104 odst. 3 Ústavy54, 

mantinelem pro samosprávnou normotvorbu jsou meze zákona. Konkretizaci 

ústavního zmocnění nalezneme zejména v § 10, § 35 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích.  

Nazírání na čl. 104 odst. 3 Ústavy se v průběhu let měnilo. Za nejvýznamnější 

milník změny rozhodování Ústavního soudu bývá považován judikát k tzv. Jirkovské 

vyhlášce z roku 2006.55  Tento nález Ústavního soudu však neznamenal tak příkrý 

judikaturní obrat, nýbrž šlo o postupný názorový vývoj, který se dal sledovat již 

v předchozích letech.56  

Původně Ústavní soud zastával výklad, podle kterého Ústava obce sice přímo 

zmocňuje k samosprávné normotvorbě, přičemž je ale zároveň velmi striktně omezuje 

článkem 4 odst. 1 Listiny, dle kterého je možné ukládat povinnosti pouze na základě 

                                                
53 Čl. 86 odst. 2 a 5 a čl. 87 odst. 3 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé 

socialistické republiky. 
54 Znění čl. 104 odst. 3 Ústavy: „Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné 

vyhlášky.“ 
55 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06. 
56 RAJCHL, Jiří. In Klíma, K. a kol. Odpovědnost územní samosprávy. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-09-0. S. 204. 
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zákona, a tedy nikoliv bez potřebného zákonného zmocnění. Nález z roku 1994 

výslovně stanovoval: „Obec tudíž může vydávat obecně závazné vyhlášky, jejichž 

obsahem jsou právní povinnosti, jen na základě a v mezích zákona. K vydání obecně 

závazné vyhlášky, jejímž obsahem jsou právní povinnosti, je obec proto oprávněna 

jenom v případě výslovného zákonného zmocnění.“ 57 Lze si však těžko představit 

obecní úpravu, která by stanovovala něco jiného než právě povinnosti. Na druhou 

stranu je potřeba připustit, že Ústavní soud takto chránil adresáty předpisů před 

nezkušenou porevoluční normotvorbou.58 

V roce 1995 došlo k novelizaci tehdejšího zákona o obcích doplněním § 1759, 

který umožňoval obecně závaznou vyhláškou stanovit, které činnosti, jež by mohly 

narušit veřejný pořádek v obci, lze vykonávat pouze na místech a v čase vyhláškou 

určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech jsou takové 

činnosti zakázány. Ani toto ustanovení Ústavní soud však neobměkčilo v jeho 

restriktivním výkladu v případech, kdy podobnou situaci již upravoval zákon. Jako 

příklad lze uvést vyhlášku města Šumperk z roku 1999, která upravovala používání 

zábavní pyrotechniky. 60 Ústavní soud se vyjádřil, že oblast předmětné vyhlášky je již 

dostatečně upravena zákonem o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě a vyhláškou Českého báňského úřadu o pyrotechnický výrobcích a zacházení 

s nimi61 a šumperskou vyhlášku zrušil.  

Nově přijatý zákon o obcích z roku 2000, který je účinný dodnes, stanoví 

možnost uložení povinností explicitně, jak můžeme pozorovat v § 10 („Povinnosti 

může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou“). 

V porovnání se zněním dřívějšího § 17 se nejednalo o nijak velkou změnu, neboť 

možnost autoritativně určovat místo a čas určitých činností, či některé činnosti na 

veřejně přístupných místech zakazovat, lze také jistě považovat za umožnění stanovení 

povinností.  

 Ústavní soud se k novému zákonu o obecním zřízení vyjádřil hned na počátku 

roku 2000 ve věci OZV města Písek, přičemž konstatoval, že podle dosavadní 

                                                
57 Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 19. 1. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/1993. 
58 RAJCHL, Jiří. In Klíma, K. a kol. Odpovědnost územní samosprávy. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-09-0. S. 207, 208. 
59 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. 
60 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 38/1997. 
61 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi, která tento zákon provádí. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzha4f6nrr
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjxgq
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judikatury mohou obce stanovovat povinnosti pouze v případě existence výslovného 

zákonného zmocnění. A dále, že je Ústavní soud v nyní projednávané věci nucen 

reflektovat legislativní vývoj, k němuž došlo nabytím účinnosti nynějšího zákona o 

obcích, ačkoliv napadená vyhláška byla přijata za účinnosti zákona minulého. Nově 

podle § 10 písm. c) (dnes § 10 písm. b)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je totiž obec 

zmocněna v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti 

„pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku“. Z tohoto důvodu Ústavní soud 

vyhlášku města Písek upravující záležitosti veřejného pořádku při pořádání veřejných 

hudebních produkcí, pokud jsou spojeny s možností konzumace alkoholu, nezrušil.62  

 Postupem času Ústavní soud slevoval ze svých nároků do té míry, že stačilo, 

pokud se konkrétní obecní vyhláška nedostala do rozporu se zákonem a ústavním 

pořádkem, nebo že neupravovala společenské vztahy vyhrazené úpravě zákonné.63 

Další uvolnění nastalo v roce 2007 v souvislosti s úpravou prostituce, kdy byla 

připuštěna možnost plošných zákazů namísto povinné, co nejpřesnější místní 

specifikace (viz dále).64 

Již výše zmiňovaný Jirkovský nález je některými autory považován za 

tzv. kopernikovský obrat.65 Tento názor však není přijímán všeobecně. Naopak 

P. Holländer66, stejně jako J. Rajchl, poukazuje spíše na postupnou evoluci v důsledku 

změny právní úpravy (viz výklad výše). Obsahem této obecně závazné vyhlášky byl 

příkaz obce Jirkov občanům dvakrát ročně udržovat zeleň pravidelnou sečí, OZV tedy 

stanovovala povinnost i přes existující zákonnou úpravu (zákon o ochraně přírody a 

krajiny, zákon o životním prostředí). Ministr vnitra v roce 2006 navrhl Ústavnímu 

soudu její zrušení s odkazem na již vytvořenou úpravu zákonem a na překročení 

                                                
62 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 4/2000. 
63 RAJCHL, Jiří. In Klíma, K. a kol. Odpovědnost územní samosprávy. Praha: Metropolitan University 

Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-09-0. S. 210 – 211. 
64 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
65 LANGÁŠEK, Tomáš. Obrat v nazírání Ústavního soudu na obecně závazné vyhlášky. Právní 

rozhledy, 2008, roč. 16, č. 10, s. 356-362. ISSN 1210-6410. 
66 HOLLÄNDER, Pavel. Otazníky ústavnosti obecních vyhlášek. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 

19, s. 693–697. ISSN 1210-6410. 
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18 

 

pravomoci obce. Ústavní soud v této věci znovu poukázal na svoji dosavadní 

judikaturu67, avšak označil ji za překonanou z několika důvodů.  

Připomněl, že se již ustálil obsah práva na samosprávu, a že došlo k posunu 

právního prostředí oproti začátku devadesátých let, kdy po 40 letech totality musel být 

obsah pojmu ústavní garance územní samosprávy v našem právním prostředí znovu a 

trpělivě objevován a prosazován. V minulosti se obce často snažily flagrantním 

způsobem překračovat své kompetence a hrozila nepřípustná partikularizace právního 

řádu České republiky. Dnes Ústavní soud vnímá tento posun a opouští dosavadní 

restriktivní výklad ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy.68   

Důležitost tohoto nálezu spočívá ve výslovném konstatování oprávnění obcí 

vydávat obecně závazné vyhlášky již na základě ústavního zmocnění. Jedná se tedy o 

původní neboli originární normotvorbu. Soud zároveň dovodil, že věcný obsah tohoto 

ústavního zmocnění stanoví § 10 zákona o obcích, a že obecně závazná vyhláška není 

automaticky protiústavní, existuje-li již zákonná úprava, neboť je nutné zkoumat vždy 

i to, zda se podzákonná úprava překrývá se zákonem v předmětu a cíli.  

V souvislosti s § 10 zákona o obcích se nabízí otázka, zda je výčet oblastí, 

v nichž zastupitelstvo může přijímat obecně závazné vyhlášky, taxativní či 

demonstrativní. Například J. Brož se přiklání k výčtu demonstrativnímu.69 Svůj názor 

vysvětluje s poukazem na čl. 104 odst. 1 Ústavy, podle kterého může být působnost 

zastupitelstev stanovena pouze zákonem; bližší vymezení působnosti zastupitelstev 

v Ústavě nenalezneme. Dle něj Ústavní zmocnění umožňuje dva různé způsoby 

výkladu. Prvním z nich je Ústavním soudem opakovaně vykládané zmocnění omezené 

rámcem oblastí vymezených v § 10 zákona o obcích nebo ve speciálních zákonech.  

Naproti tomu druhý výklad je příznivější pro širší pojetí práva na samosprávu. 

Ustanovení § 10 obsahuje podle něj pouze demonstrativní výčet z důvodu, že je sám o 

sobě užší než vymezení v § 35.70 Přitom Ústava v čl. 104 odst. 3 přináší zmocnění 

k normotvorbě v celém rozsahu samostatné působnosti.  

                                                
67 Např. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 18/94, Pl. ÚS 5/99, Pl. ÚS 32/05, Pl. ÚS 38/05, ve kterých stanovil, že 

obce jsou ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy zmocněny k (originární) normotvorbě, avšak tento závěr 

v řadě svých nálezů relativizoval dodatkem, že pro uložení povinnosti v obecně závazné vyhlášce musí 

být obec tak jako tak výslovně zmocněna zákonem. 
68 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06.  
69 BROŽ, Jan. Obecně závazné vyhlášky obcí (veřejný pořádek deset let od jirkovského nálezu).  Právní 

rozhledy, 2018, roč. 26, č. 9, s. 310-316. ISSN 1210-6410. 
70 Ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích: Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou 

v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou 

působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako 

výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgrpxa3c7ovzv6mjy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhfpxa3c7ovzv6ni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxa3c7ovzv6mzs
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxa3c7ovzv6mzy
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3.2.1 Přezkum obecně závazných vyhlášek Ústavním soudem 

Pro kontrolu zákonnosti obecně závazné vyhlášky s odkazem na čl. 87 odst. 1 

písm. b) Ústavy používá Ústavní soud tzv. test čtyř kroků.71 V první řadě zkoumá, zda 

obec vůbec měla pravomoc vyhlášku vydat. Neomezuje se pouze na konstatování, že 

bylo splněno generální zmocnění z Ústavy, ale zkoumá, zda byl předpis přijat 

kompetentním orgánem a potřebnou většinou (dle zákona tedy nadpoloviční většinou 

všech členů zastupitelstva) a zda byla splněna podmínka publikace, která je nutná pro 

nabytí platnosti a účinnosti předpisu.72  

Ve druhém kroku soud prověřuje, zda se obec nepohybovala mimo svoji 

zákonem vymezenou působnost. Působnost věcnou upravuje § 10 a působnost místní 

pak § 35 zákona o obcích. Obec smí dle § 35 odst. 1 upravovat pouze „záležitosti, které 

jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud 

nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním 

zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které 

do samostatné působnosti obce svěří zákon“ (jinak řečeno záležitostí místního 

významu). Ústavní soud nevykládá pojem „místní význam“ omezeně na jednání, které 

nesmí přesahovat hranice obce, nemělo by však mít celostátní nebo krajský charakter.73 

Tato podmínka nebyla splněna například ve městě Krupka, které se snažilo 

obecnou vyhláškou regulovat evidenci přechodného pobytu obyvatel v obci.74 Ústavní 

soud konstatoval, že problematika evidence osob postrádá místní charakter a nespadá 

do oblasti samostatné působnost a dále, že obec nemůže upravovat záležitosti, které 

jsou již upraveny v zákoně (zde konkrétně v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů), pokud se jejich cíl a předmět 

regulace překrývají. Samotná regulace oblastí, které jsou již upraveny v zákoně, 

neznamená automaticky nemožnost vlastní úpravy vyhláškou. Ústavní soud připouští, 

že pokud má vyhláška oproti zákonu odlišný předmět a cíl regulace, je tato úprava 

možná. Tento svůj názor vyslovil mimo jiné i ve zmiňovaném přelomovém nálezu75 

k Jirkovské vyhlášce a několikrát ho i zopakoval.76 

                                                
71 FURKOVÁ, Petra; MATĚJKOVÁ, Lenka; ROSOVÁ, Šárka. Tvorba obecně závazných vyhlášek: 

praktický průvodce pro obce. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-470-4. S. 

9. Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 63/04. 
72 Ustanovení § 87 a § 12 zákona o obcích. 
73 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 13/09. 
74 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/10. 
75 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06. 
76 Např. nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 13/09; nález Ústavního soudu ze dne 

24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 12/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 1/15. 
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V předposledním kroku testu zákonnosti se zkoumá, zda obec nezneužila svoji 

zákonem stanovenou působnost. Jako příklad nesplnění této podmínky lze uvést případ 

zrušení vyhlášky ve městě Prostějově, které stanovilo povinnost jednorázového 

finančního plnění za zábor veřejné zeleně.77  Soud upozornil, že znaky platby 

vymezené ve vyhlášce naplňují znaky institutu poplatku, který ovšem zákon 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, nepředvídá. V souladu s čl. 11 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod mohou být daně a poplatky ukládány pouze na základě 

zákona, kterým je v tomto případě právě zákon o místních poplatcích. Vyhláška se 

nemůže dostat do rozporu s kogentními normami zákona či dokonce s ústavním 

pořádkem. Obec zde tedy jednala mimo svoji samostatnou působnost.  

Podobný problém nastal i v Přerově, který se pokoušel upravit obecní vyhláškou 

povinnosti při převozu sypkých a podobných materiálů městem. Dle soudu obec není 

oprávněna vyhláškou rozšiřovat, upřesňovat či vykládat pravidla silničního provozu, 

jejichž úprava je vyhrazena pouze zákonu (zákon č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu). Tato vyhláška navíc neprošla ani posledním krokem testu, a to nutným 

přezkumem její rozumnosti (resp. nerozumnosti). V konkrétní situaci si lze těžko 

představit, že by každý řidič musel nejprve na úřední desce či v elektronické podobě 

vyhledat vyhlášku a informovat se, jaká pravidla platí na pozemních komunikacích 

v jednotlivé obci.  

Ústavní soud také upozorňuje na nutnost splnění obecných kritérií právního 

předpisu, ačkoliv sám uznává, že především v případě menších obcí nelze požadovat a 

očekávat stejně kvalitní předpis jako od zákonodárců na celostátní úrovni. Vytvořená 

ustanovení však musejí být při běžné interpretaci dostatečně určitá a vzájemně 

nerozporná, aby se zabránilo případnému ohrožení právní jistoty adresáta.78  

  

                                                
77 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 63/04. 
78 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06. 
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4. Proces přijímání obecně závazných vyhlášek 

Ústava vydávání obecně závazných vyhlášek svěřuje zastupitelstvu obce, které 

se samo rozhoduje, zda jejího zmocnění využije či nikoliv. Vydání obecně závazné 

vyhlášky je téměř vždy fakultativní (čl. 104 odst. 3 Ústavy: Zastupitelstva mohou 

v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.)79. Konkrétní proces pak 

upravuje až zákon o obcích. Ten v § 35 odst. 3 písm. a) stanovuje nezbytnost řízení se 

zákonem při jejich vydávání, což je rozdíl oproti výkonu samostatné působnosti 

v ostatních oblastech, kde se obec musí řídit také jinými právními předpisy, které jsou 

vydány na základě zákona.80 

4.1 Postup před hlasováním o obecně závazné vyhlášce 

Vydávání obecně závazných vyhlášek patří mezi tzv. vyhrazené pravomoci 

zastupitelstva obce podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, což znamená, že ji 

zastupitelstvo nemůže delegovat na jiný orgán. Zákonodárce tímto klade důraz na 

důležitost rozhodování zastupitelstva jako kolektivního orgánu v určitých věcech 

zvláštního významu.81  

Před hlasováním zastupitelstva by mělo proběhnout důsledné zhodnocení stavu 

a posouzení potřebnosti vydání vyhlášky. Dále by bylo vhodné, aby byl dopředu 

vypracován přesný text znění OZV a její formulace neprobíhala až na samotném 

zasedání. Předběžně projednat vyhlášku může zastupitelstvo na neveřejné a neformální 

poradě.82 K případnému předložení dodatečného návrhu vyhlášky až přímo na zasedání 

zastupitelstva podle § 94 odst. 1 zákona o obcích by mělo docházet zcela výjimečně.83 

U složitějšího návrhu právního předpisu stojí za zvážení vypracování a předložení 

důvodové zprávy se zhodnocením aktuálního stavu, s vysvětlením potřebnosti a cíli 

úpravy.  

                                                
79 Např. povinně vydávaný požární řád obce formou obecně závazné vyhlášky podle § 29 odst. 1 písm. 

o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; vyhláška o školských obvodech podle § 178 odst. 

2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. 
80 Ustanovení § 35 odst. 3 písm. b) zákona o obcích. 
81 VEDRAL, Josef a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-597-1. S. 470 - 480. 
82 KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Praha: Linde, 2000. ISBN 80-7201-202-9. S. 76 

– 80.  
83 FURKOVÁ, Petra; MATĚJKOVÁ, Lenka; ROSOVÁ, Šárka. Tvorba obecně závazných vyhlášek: 

praktický průvodce pro obce. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-470-4. S. 

29 – 38. 
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V rámci prevence vybízí Ministerstvo vnitra v posledních letech obce k zasílání 

návrhů vyhlášek a vyhnutí se tak případným aplikacím dozorových opatření v případě 

jejich nezákonnosti. V roce 2017 tak z 273 nezákonných obecně závazných vyhlášek 

(z celkového počtu 5375 zaslaných OZV) bylo nuceno MV pouze v 1 případě přistoupit 

k podání návrh na zrušení k Ústavnímu soudu. Oproti roku 2016 tak došlo k poklesu, 

neboť v předcházejícím roce bylo ministerstvo z 229 nezákonných obecně závazných 

vyhlášek nuceno aplikovat dozorové opatření v 5 případech.84  

4.2 Přijetí obecně závazné vyhlášky 

K samotnému schvalování musí dojít vždy na řádně svolaném a veřejném 

zasedání zastupitelstva. Informace o jeho konání musí být zveřejněna na úřední desce 

úřadu nejméně 7 dní předem.85 Každý občan starší 18 let má právo se zasedání účastnit 

a vyjadřovat tam svá stanoviska k projednávaným věcem, tedy i k projednávanému 

návrhu obecně závazné vyhlášky.   

Obecně závaznou vyhlášku schvaluje zastupitelstvo obce, což je kolektivní 

orgán, který rozhoduje ve sboru a k přijetí jeho usnesení, rozhodnutí či k platné volbě, 

je nutná nadpoloviční většina všech jeho členů (§ 87 zákona o obcích). Stejná 

podmínka platí také v případě schvalování obecně závazné vyhlášky.  Pokud je návrh 

OZV schválen, podepíše vyhlášku starosta a místostarosta obce, neboť ti podle § 104 

odst. 2 zákona o obcích podepisují právní předpisy obce (jsou-li obě pozice obsazeny). 

Pokud by některý z podpisů chyběl, nezakládá to neplatnost či nezákonnost předpisu. 

Rozhodující je platný projev vůle zastupitelstva a vyhlášení předpisu. Případná 

neplatnost vyhlášky při absenci jednoho či obou podpisů by znamenala právo veta pro 

starostu či místostarostu.86  

Pro zajištění platnosti každého právního předpisu je nutné, aby byl vyhlášen a 

adresát měl možnost se s ním seznámit. Taktéž zákon o obcích v § 12 odst. 1 stanoví 

povinnost vyhlášení jako podmínku platnosti. Vyhláška, resp. jakýkoliv právní předpis 

obce, vstupuje v platnost vyvěšením na úřední desce obce, kde musí být vyvěšen po 

dobu 15 dnů. Za den vyhlášení je považován první den vyvěšení. Kromě toho může 

                                                
84 FUREK, Adam; VRBATA, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. 

ISBN 978-80-87544-71-6. S. 62 – 63. 
85 Ustanovení § 93 odst. 1 a 3 zákona o obcích. 
86 VEDRAL, Josef a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-597-1. S. 549 – 550. 
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obec předpis uvést v obecnou známost například pomocí rozhlasu či místních tiskovin. 

Ten pak nabývá účinnosti 15. den po vyhlášení (na úřední desce), přičemž se uplatní 

obecné pravidlo, že do lhůty se nezapočítává den, kdy nastala skutečnost rozhodující 

pro její počátek.87 Pro adresáta je toto časové kritérium velmi důležité, neboť 15. dnem 

je právní předpis vynutitelný a je nutné se jím řídit. 

4.3 Postup po vydání obecně závazné vyhlášky 

Do samostatné působnosti samosprávných celků může být zasahováno pouze 

pokud to vyžaduje ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví (čl. 101 odst. 

4 Ústavy nebo také § 7 odst. 1 zákona o obcích). Ani do vydávání obecně závazných 

vyhlášek nemohou státní orgány zasahovat svévolně. Obec má povinnost poslat obecně 

závaznou vyhlášku po dni jejího vyhlášení (tzn. po jejím vyvěšení na úřední desce) 

neprodleně Ministerstvu vnitra (§ 12 odst. 6 zákona o obcích). Tomuto dozorovému 

orgánu je tedy zpravidla zasílán ještě neúčinný právní předpis,  a to z důvodu 

případného rychlého pozastavení jeho účinnosti.88 Pokud má ministerstvo podezření 

na rozpor se zákonem, vyzve obec k nápravě, která musí být zjednána ve lhůtě 60 dnů 

od doručení výzvy.  

Pokud se tak nestane, pozastaví ministerstvo účinnost OZV89 a stanoví novou 

přiměřenou lhůtu k možné opravě. Když ani tentokrát obec vyhlášku nezruší nebo 

neupraví vytýkanou část do doby uběhnutí nové lhůty a není-li podán rozklad proti 

rozhodnutí dozorového orgánu, podá ministerstvo návrh na zrušení obecně závazné 

vyhlášky Ústavnímu soudu.90 Lhůta 60 dnů se neuplatní a ministerstvo není povinno 

předem výzvou vyžadovat úpravu za předpokladu, že je vyhláška ve zřejmém rozporu 

se základními lidskými právy a svobodami. V takovém případě účinnost pozastaví 

rovnou a stanoví obci přiměřenou lhůtu k nápravě. Nestane-li se tak, podá také návrh 

na zrušení vyhlášky k Ústavnímu soudu.  

Ústavní soud je oprávněn posuzovat obecně závaznou vyhlášku a rozhodovat o 

jejím pro rozpor se zákonem nebo ústavním pořádkem podle čl. 87 odst. 1 písm. b) 

Ústavy. 

 

                                                
87 VEDRAL, Josef a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-597-1. S. 100 – 110. 
88 Tamtéž. 
89 Tzv. sistace. 
90 Ustanovení § 123 zákona o obcích. 
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5. Jednotlivé oblasti úpravy 

Ustanovení § 10 zákona o obcích dále blíže specifikuje povinnosti, které mohou 

být obecně závaznou vyhláškou uloženy. Jedná se o povinnosti a) k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku; b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejností 

přístupných sportovních či kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték; c) 

k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, 

zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících 

k potřebám veřejnosti. Tato práce se především věnuje ukládání povinností obecně 

závaznou vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku podle § 10 

písmen a) a b). 

 

§ 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může 

stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo 

být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze 

vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, 

nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové 

činnosti zakázány, 

b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 

a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením 

závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 

 

Následující kapitoly se věnují jednotlivým oblastem podrobněji.  

5.1 Regulace provozní doby hostinských zařízení 

 Náplň hostinské činnosti vymezuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., 

o obsahových náplních jednotlivých živností v Příloze č. 1. Podle něj se jedná o  

„činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě 

v provozovně, v níž jsou prodávány. V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování 

ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a  v bytových 

domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Pokud zůstane 

zachována povaha živnosti, lze provádět prodej pomocí automatů (nápojové, 
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občerstvovací), doplňkový prodej (například tabákové výrobky, upomínkové předměty, 

základní hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin 

a časopisů, půjčování stolních společenských her (například karty, šachy), 

provozování her (například kulečník, bowling).“ 

 Samotný provoz takového zařízení veřejný pořádek samozřejmě neohrožuje, 

problematickým se ale může stát především v nočních hodinách z důvodu nadměrného 

hluku z provozovny nebo kvůli hlučným hostům zdržujícím se před ní. Obce se tedy 

logicky snaží omezit rušení svých obyvatel na minimum.  

 Ústavní soud dříve neposkytoval prostor pro úpravu provozní doby hostinských 

zařízení a vyhlášky, které se o regulaci pokoušely, rušil. 91 Odkazoval se na aktuální 

absenci zákonného zmocnění obce, které bylo dříve obsaženo v § 96 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vylučoval podřazení regulace pod § 10 

písm. a) zákona o obcích. Upozorňoval na kolizi ustanovení s čl. 26 odst. 1 Listiny, 

tedy na rozpor s právem každého podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.  

 Změna nastala s nálezem z roku 2010, kdy Ústavní soud přehodnotil svoji 

argumentaci a regulaci provozní doby hostinských zařízení obecně závaznou 

vyhláškou připustil. 92  Svůj nový postoj zdůvodnil tím, že pokud dojde k omezení 

provozní doby zařízení, tak se tím chrání nejen veřejný zájem, ale také právo na 

pokojné bydlení a spánek, jakožto součást práva na ochranu soukromého/rodinného 

života v širším slova smyslu (čl. 10 odst. 2 Listiny). Podobný názor vyslovili již v roce 

1997 soudci V. Güttler a P. Varvařovský v odlišném stanovisku k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

17/97 (Slatiňany), podle nichž se obec snažila vyhláškou upravit záležitost místního 

veřejného pořádku a k porušení čl. 26 odst. 1 Listiny nedošlo. Upozorňovali, že žádné 

základní lidské právo či svoboda neexistuje samo bez možné konfrontace s jinými 

základními právy. Tak tomu je i v daném případě, kdy se střetává právo na podnikání 

podle čl. 26 a právo na soukromí podle čl. 6 Listiny. 

 S problematikou úpravy provozní doby souvisí také možnost plošného zákazu 

na celé území obce. Obecně se Ústavní soud staví k plošným zákazům negativně, neboť 

ty by měl dle něj bez ohledu na místní zvláštnosti upravovat především zákon. 

Upozorňuje, že případná celoplošná úprava na místní úrovni naznačuje svévoli, 

nerespektování principu proporcionality a osobování si obecné regulace, čemuž 

                                                
91 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn.  Pl. ÚS 58/05. 
92 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09.  



26 

 

samozřejmě nelze uvolnit cestu.93 Jediným případem, kdy soud takovou širokou 

regulaci výslovně připustil, je při úpravě prostituce (viz dále). 

Zejména princip proporcionality nutí obec omezovat práva co nejméně. 

V konkrétním případě si lze představit situaci, kdy je požadavek na stejnou provozní 

dobu hostinského zařízení otevřeného na sídlišti a podobného zařízení nacházejícího 

se na téměř neobydlené periferii města ve staré továrně. Takováto úprava se nejeví 

z pohledu dodržení zásady proporcionality příliš vhodná. Opačným argumentem by 

však mohla být možná diskriminace podnikatele a následné možné omezení 

hospodářské soutěže.  

V prosinci roku 2016 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 

„ÚOHS“ nebo také „Úřad“) první rozhodnutí ve věci narušení hospodářské soutěže 

obcí, kdy obci Bílina udělil pokutu za netransparentní výběr adresních míst k 

provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.94 Ta dle Úřadu nebyla 

vybrána na základě objektivních, nediskriminačních, ani předem známých kritérií. 

Vztáhne-li se dané rozhodnutí i na omezení provozní doby adresných míst, záleželo by 

vždy na schopnosti a možnosti obce danou úpravu zdůvodnit. 

V souvislosti s výše uvedeným, je také nutné připomenout nález sp. zn. 

Pl. ÚS 35/06 (Kořenov), ve kterém Ústavní soud mimo jiné upozornil mimo jiné na to, 

že obce nejsou omezeny na stanovení povinností na veřejném prostranství, ale že 

mohou regulovat i činnosti, jejichž projev narušuje veřejný pořádek na veřejném 

prostranství až ve svém důsledku. Jedná se především o diskotéky či jinou hlasitou 

hudební produkci. Omezení provozní doby těchto zařízení by tedy mohlo být na místě. 

S výše uvedeným tématem úzce souvisí úprava nočního klidu a regulace hluku, 

kterým se věnuje následující kapitola. 

 

5.2 Regulace hluku, úprava nočního klidu 

 Úpravou hluku se zabývá hned několik právních předpisů - zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; zákon č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přestože se obce mají vyvarovat 

                                                
93 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 
94 Rozhodnutí S0538/2015/VS-49664/2016/830/ESK, dostupné online: 

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-15088.html. 
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regulace, která se svým předmětem a cílem překrývá se zákonnou úpravou, zbývá i zde 

ještě prostor pro úpravu hlučných činností prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.95  

Že je dodržování resp. nedodržování nočního klidu pro obce palčivým 

problémem, ukazuje i to, že se jedná o druhou nejčastější oblast úpravy v obecně 

závazných vyhláškách, hned po úpravě místních poplatků. V roce 2017 činil podíl 

OZV upravujících noční klid a hlučné činnosti 20 % z celkového počtu 

zkontrolovaných vyhlášek vydaných podle § 10 zákona o obcích, v roce 2015 byla tato 

hranice podobná, a to 21 %.96 Prudký nárůst byl zaznamenán v roce 2016, kdy celkový 

podíl OZV, týkajících se tohoto tématu, činil 50 % všech vyhlášek vydaných podle 

zmíněného § 10.97 Čemu lze tento nárůst přičítat? Dne 1. 10. 2016 nabyla účinnosti 

novela zákona o přestupcích č. 204/2015 Sb., která změnila formu udělování výjimky 

z nočního klidu a jako jedinou možnou připustila právě OZV (viz dále). 

 Omezení hlučných činností ve vymezených časech Ústavní soud výslovně 

aproboval v nálezu ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 44/06 (Těrlicko). Daná vyhláška 

stanovila povinnost „zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu 

v době do 8.00 hod. a po 20.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení 

a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, 

křovinořezů apod.“ Soud se opřel především o to, že jmenované činnosti jsou pouze 

omezeny, nikoliv zcela zakázány a cílem úpravy je především klid v určité době jako 

zájem ostatních obyvatel. 

 Výše zmíněnou novelou zákona o přestupcích je do budoucna umožněno 

vymezit výjimky z nočního klidu jedině obecně závaznou vyhláškou. Dříve šlo udělit 

výjimku také rozhodnutím orgánu obce vydaného pouze na základě obecně závazné 

vyhlášky podle § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.98 K obsahu 

vyhlášky, na základě které obec rozhodnutí o výjimce z nočního klidu mohla vydat, 

                                                
95 VESELÝ, Miroslav; FIALOVÁ, Barbora; TAUSKOVÁ Sabina a kol . Metodické doporučení k 

činnosti územních samosprávných celků: Úprava místních záležitostí veřejného pořádku podle 
právního stavu k 1. 3. 2018. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. ISBN 978-80-87544-76-1. S. 31. 
96 FUREK, Adam; VRBATA, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018.  

ISBN 978-80-87544-71-6. S.  26. 
97 FUREK, Adam; JIROVEC, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2016. Praha: Ministerstvo vnitra, 2017. 

ISBN 978-80-87544-43-3. S. 72 
98 Znění § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích s účinností do 30. 9. 2016: Dobou nočního 

klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím 

vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo 

obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 

žádnou. 



28 

 

Ústavní soud v roce 2009 pouze stanovil povinnost vymezení podmínek, za kterých je 

možné výjimku udělit. To zajišťovalo přezkoumatelnost tohoto rozhodnutí.99 

Důvodem novelizace úpravy bylo podle Ministerstva vnitra především 

obcházení zákona obcemi, protože rozhodnutí nebyla vydávána v souladu se správním 

řádem. Navíc nebylo ani vhodné umožňovat udělení výjimky individuálním správním 

aktem (rozhodnutím), neboť se jako takový dotýkal velkého množství osob (dalších 

obyvatel) a nikoliv pouze jednotlivce. Stát tímto nevzal obcím kompetenci k regulaci 

dané oblasti, pouze stanovil jedinou možnou formu udělení výjimky.100 Od novelizace 

přestupkového práva nalezneme vymezení a možnost omezení nočního klidu v § 5 odst. 

6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.  

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/2016 

(Chrastava) obce navíc ještě více omezil, a to z důvodu předvídatelnosti konání akcí, 

během nichž se běžná doba nočního klidu neuplatní. Judikoval, že „veřejný zájem, 

jakým je noční klid, a tedy nerušený odpočinek v zákonem vymezené noční době, má 

být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze 

hlasité noční aktivity převážen pouze ve výjimečných případech. Ty je nutno vymezit 

natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli počet a rozložení potenciálně probdělých 

nocí v roce předvídat. Takovéto dny je pak třeba vymezit konkrétním datem (například 

1. 1.), datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je 

vzhledem k místním tradicím předvídatelné.“  Dále upozornil na obecnou zásadu 

rovnosti, kdy „v případě, že zákon či přímo ústavní pořádek umožňuje obci zakázat či 

omezit obecně závaznou vyhláškou ze stanovených důvodů a ve veřejném zájmu určité 

činnosti, pak takové zákazy či omezení musejí platit stejně pro všechny případy, které 

splňují stanovené podmínky, a zejména pro všechny osoby, které by takové činnosti 

mohly či chtěly vykonávat, včetně obce samotné.“  Nelze tedy obec jako pořadatele 

žádným způsobem oproti ostatním nijak privilegovat.101  

 

 

                                                
99 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 13/09. 
100 Otázky a odpovědi k problematice nočního klidu a k novele zákon a o přestupcích [online]. Praha: 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 5. 9. 2016 [cit. 2018-11-02]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/otazky-a-odpovedi-k-problematice-nocniho-klidu-a-k-novele-

zakona-o-prestupcich.aspx. 
101 Viz také nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13, týkající se výjimky ze zákazu 

provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů pro akce pořádané městem. 
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5.3 Konzumace alkoholu a kouření na veřejných prostranstvích  

 Za další nežádoucí jev z pohledu obecního pořádku, lze zajisté považovat 

veřejnou konzumaci alkoholu, nebo lépe řečeno konzumaci alkoholu v takovém 

množství a v takovou dobu, která je schopna narušit veřejný pořádek a dále kouření na 

určitých místech.102 

 Jako při každém přezkumu obecně závazné vyhlášky se i u těch omezující 

konzumaci alkoholu a kouření na veřejnosti zkoumá, zda se obsahově nekryje již 

s existujícím zákonem v předmětu a cíli. Oblast dané úpravy řeší zákon č. 65/2017 Sb., 

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále také jako 

„protikuřácký zákon“).  

 

5.3.1 Kouření 

Protikuřácký zákon vzbudil mezi veřejností velký ohlas a diskuzi především 

z důvodu zákonného zákazu kouření cigaret a elektronických cigaret ve vnitřním 

prostoru provozovny stravovacích služeb.103 Za účinnosti zákona č. 379/2005 Sb., 

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 

jinými návykovými látkami (dále také jako „tabákový zákon“), kterým byl nahrazen 

protikuřáckým zákonem, mohly obce obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale 

zakázat kouření jen na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných 

sportovištích, nebo ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, 

kulturních a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních a společenských 

akcích, pouze pokud byla tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám 

mladším 18 let.104  

Zákon však neumožňoval obcím rozšíření zákazu kouření i na veřejná 

prostranství na základě § 10 písm. a) zákona o obcích, protože kouření není některými 

autory považováno za činnost narušující veřejný pořádek, dobré mravy, ochranu 

                                                
102 Definici alkoholu nalezneme v § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek - „alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových 

ethanolu“. 
103 Ustanovení § 8 odst. 1 písm. k) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek. 
104 Ustanovení § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 
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bezpečnosti či majetku. Ochranu zdraví zabezpečoval zmiňovaný zákon č. 379/2005 

Sb., a tak již nezbýval prostor pro úpravu formou obecně závazné vyhlášky.105   

Stejné zmocnění jako v § 9a tabákového zákona dnes již nenajdeme, protože 

zákaz kouření na vyjmenovaných místech stanoví zákon sám. Obce mají navíc možnost 

tento zákaz rozšířit dle svého uvážení založeného na znalosti místních poměrů (podle 

§ 17 odst. 1 protikuřáckého zákona) také na veřejném prostranství, nacházejícím se v 

blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob 

mladších 18 let.106  

Zajímavostí je, že ačkoliv Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 

vnitra zařazoval ve své metodice č. 4 z roku 2016 úpravu kouření do kapitoly „Oblasti 

veřejného pořádku, které nelze regulovat OZV“, kde zdůrazňoval nemožnost regulace 

kouření na veřejném prostranství na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích, 

v metodice nové č. 4.1, z roku 2018, se k možnosti zákazu kouření OZV raději vůbec 

nevyjadřuje.107 

Opačný názor na možnost regulace kouření na veřejném prostranství mají 

autorky P. Furková, L. Matějková, Š. Rosová. S výše uvedeným se shodují sice v tom, 

že cílem tabákového zákona byla také ochrana zdraví, rozcházejí se však v pohledu na 

to, zda lze považovat kouření za činnost schopnou narušit veřejný pořádek v obci. Jako 

příklad domněnky, že ano, uvádějí obtěžování ostatních osob a negativní obraz obce 

v očích jejích návštěvníků. Podle nich se tedy lze z výše uvedeného důvodu přiklonit 

k závěru, že určitá přiměřená regulace zákazu kouření v rámci § 10 písm. a) zákona o 

obcích možná je.  

Ani po přijetí nového protikuřáckého zákona a jeho § 17 není důvod se 

domnívat, že kouření veřejný pořádek nebo dobré mravy na území obce ohrožovat  

nemůže. Ústavní soud však s konkrétním případem snahy o úpravu zatím konfrontován 

                                                
105VESELÝ, Miroslav; FIALOVÁ, Barbora. Metodické doporučení k činnosti územních 
samosprávných celků: Úprava místních záležitostí veřejného pořádku podle právního stavu k 1. 7. 

2016. Praha: Ministerstvo vnitra, 2016. ISBN 978-80-87544-26-6. S. 16. 
106 Ustanovení § 17 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: 

Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání elektronických cigaret na 

veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru 

vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let. 
107  VESELÝ, Miroslav; FIALOVÁ, Barbora; TAUSKOVÁ Sabina a kol.  Metodické doporučení k 

činnosti územních samosprávných celků: Úprava místních záležitostí veřejného pořádku podle 

právního stavu k 1. 3. 2018. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. ISBN 978-80-87544-76-1. a VESELÝ, 

Miroslav; FIALOVÁ, Barbora. Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků: 

Úprava místních záležitostí veřejného pořádku podle právního stavu k 1. 7. 2016 . Praha: Ministerstvo 

vnitra, 2016. ISBN 978-80-87544-26-6. S. 16. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mjshaxhazrrga
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nebyl a Ministerstvo vnitra i po vydání výše uvedené metodiky z března roku 2018 

stále mlčí.  

 

5.3.2 Alkohol 

 O hrozbě narušení veřejného pořádku v souvislosti s požíváním alkoholu se 

spory nevedou, ba naopak patří úprava omezení konzumace mezi tradiční jev. Obecní 

normotvorba tedy není omezena podle protikuřáckého zákona pouze na zákaz 

konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti 

přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let , ale 

bez debat může požívání alkoholu upravit i podle zákona o obcích.   

 V nálezu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 33/05 (Krupka) Ústavní soud 

zvažoval, zda setrvat na své dosavadní judikatuře a vyhlášku regulující konzumaci 

alkoholu zrušit. Zrekapituloval vyslovený názor ve věci OZV města Mladá Boleslav108 

a obce Těrlicko109, kdy obě napadené vyhlášky zrušil z důvodu řešení problematiky 

konzumace alkoholických nápojů, kouření a požívání jiných návykových látek 

zákonem č. 379/2005 Sb. (tabákový zákon). Odkázal na jeho znění, které opravňuje 

obec, aby obecně závaznou vyhláškou omezila nebo zakázala prodej, podávání 

a konzumaci alkoholických nápojů, avšak pouze v souvislosti s konáním kulturní, 

společenské nebo sportovní akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu 

problémů a negativních společenských jevů způsobených jednáním fyzických osob 

pod vlivem alkoholu, a to jen v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých 

místech. Generální zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích bez splnění 

uvedených kritérií podle něj však z žádné právní normy dovodit nešel.  

 Vzhledem k tomu, že rozhodoval v roce 2008, nemohl ignorovat svůj vyslovený 

názor ve věci obecně závazné vyhlášky města Jirkov z roku 2007. Konstatoval, že 

účelem tabákového zákona je především ochrana zdraví110, zatímco cílem § 10 písm. a) 

zákona o obcích je mimo ochrany zdraví také ochrana veřejného pořádku, dobrých 

mravů, bezpečnosti a majetku. Město Krupka posoudilo konzumaci alkoholu na 

některých veřejných prostranstvích jako závažný společenský problém, který je 

schopný narušit jak veřejný pořádek, tak být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

                                                
108 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 34/06. 
109 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 44/06. 
110 Viz znění § 1 písm. a) „Tento zákon stanoví opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami“. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzpxa3c7ovzv6nbu
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bezpečnosti, zdraví a majetku, a z tohoto důvodu konzumaci alkoholu na některých 

veřejných prostranstvích zakázalo. Ústavní soud tedy tímto nálezem uzavřel, že do 

budoucna bude tolerovat OZV upravující konzumaci alkoho lu na v ní blíže 

specifikovaných místech, pokud se bude vzhledem ke konkrétním místním podmínkám 

jednat o jev, který je způsobilý narušit veřejný pořádek, být v rozporu s dobrými mravy 

či ochranou bezpečnost, zdraví a majetku v obci. 

 Podobný případ pak Ministerstvo vnitra napadlo ve věci OZV města Jeseník.111 

To se obecně závaznou vyhláškou snažilo omezit nejen samotnou konzumaci alkoholu, 

nýbrž i zdržování se na vymezených místech s otevřenou lahví a výdej otevřené láhve 

nebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem. Navrhovatel argumentoval znovu tím, že 

tyto samotné činnosti nejsou s to narušit veřejný pořádek či ohrozit dobré mravy, a že 

snaha o úpravu překračuje meze věcné působnosti obce. Město Jeseník vyložilo 

postupnou genezi důvodu přijetí této sporné vyhlášky, s odkazem na možnost 

vymožení povinnosti podle v té době účinného zákona o přestupcích, týkající se 

spáchání přestupku tím, kdo vzbudí veřejné pohoršení.112 Smyslem vyhlášky bylo 

dosažení jednoznačného výkladu pro strážníky obecní policie, jak danou věc posuzovat 

a umožnit jim uložení sankce odnětí věci podle zákona o obecní policii113 (zde otevřené 

láhve a další nádoby s alkoholickým nápojem), neboť uložení pokuty podle zákona o 

přestupcích bývalo u konkrétních osob z důvody objektivní nevymahatelnosti 

bezpředmětné.  

 Ústavní soud se ztotožnil i s názorem tehdejšího ochránce práv Otakarem 

Motejlem a uznal, že i zdržování se na určitých místech s otevřenou lahví či její 

vydávání může být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a veřejným pořádkem. 

Odvolal se také na již vyslovenou právní argumentaci ve věci OZV města Krupky (viz 

výše). Nadto stanovil, že „konzumace alkoholu – se znakem způsobilosti narušit 

veřejný pořádek – se věcně i logicky neomezuje na samotné (vlastní) požívání 

alkoholického nápoje (tj. pití jako takové), nýbrž zahrnuje i obdobně tomu imanentní 

a veřejně reflektovatelné činnosti, jež počínají opatřením alkoholického nápoje 

a pokračují jeho „veřejnou“ připraveností ke skutečné konzumaci. Právě znak takové 

„veřejné připravenosti“ obec přiléhavě reflektuje v dotčeném ustanovení podmínkou, 

že jde o alkoholický nápoj v „otevřené lahvi či jiné nádobě“, jakož i podmínkou 

                                                
111 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 11/09. 
112 Ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
113 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyf6mrqgaxhazrug4
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„zdržování se“; ta je významná nejen proto, že je typovým „předpolím“ konzumace, 

nýbrž i tím, že ze zákazu vylučuje pouhý přenos nádoby (přes veřejné prostranství), 

jenž – oproti tomu – sám o sobě veřejnou konzumaci alkoholu neimplikuje.“114 

 Nad rámec tématu této práce je vhodné upozornit na relativně nový judikát 

k návrhu zrušení některých ustanovení protikuřáckého zákona sp. zn. Pl. ÚS 7/17, ve 

kterém se Ústavní soud v souvislosti s alkoholem vyjádřil mimo jiné k omezení 

prodeje alkoholických nápojů na společenské akci určené převážně pro osoby mladší 

18 let.115  

K argumentu navrhovatelky, že konzumace alkoholu rodiči tradičně patří 

například k dětským dnům, soud připomněl, že tradičnost určité činnosti či určitého 

pravidla není argumentem zakládajícím jejich ústavnost nebo neústavnost. Uznal však, 

že zákon nebrání konzumaci vlastního přineseného alkoholu rodiči dětí na akcích 

určených pro osoby mladší 18 let. Výjimkou pak budou akce, u nichž obce využijí 

svého zmocnění plynoucího z § 17 protikuřáckého zákona, dle něhož mohou obecně 

závaznou vyhláškou na některých veřejnosti přístupných akcích zakázat mimo jiné i 

konzumaci alkoholických nápojů. K tomuto ustanovení však navrhovatelka výhrady 

neměla 

K přijetí vyhlášek regulujících problematiku konzumace alkoholických nápojů 

se obce uchylují relativně často. V roce 2017 tvořil podíl vyhlášek týkajících se 

alkoholu vydaných podle § 10 písm. a) a b) 12%.116 V letech 2014 a 2016 byl tento 

procentní podíl téměř stejný117, jen v roce 2015 Ministerstvo vnitra zaznamenalo 

výrazný nárůst na 22% a regulace alkoholu se tak stala nejčastěji upravovanou 

problematikou v oblasti veřejného pořádku.118  

 

                                                
114 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 11/09. 
115 Ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek. 
116 FUREK, Adam; VRBATA, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. 

ISBN 978-80-87544-71-6. S. 66. 
117 FUREK, Adam; JIROVEC, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2014. Praha: Ministerstvo vnitra, 2015. 

ISBN 978-80-86466-74-3 a FUREK, Adam; JIROVEC, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru 

veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2016. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2017. ISBN 978-80-87544-43-3. S. 72. 
118 FUREK, Adam; JIROVEC, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2015. Praha: Ministerstvo vnitra, 2016. 

ISBN 978-80-86466-89-7. S. 64. 
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5.4 Prostituce 

Dalším jevem ze života obce v oblasti veřejného pořádku, pro který je Ústavním 

soudem výslovně umožněna regulace, je prostituce. P. Šámal v komentáři k trestnímu 

zákoníku vymezuje pojem prostituce s odkazem na rozhodnutí Krajského soudu 

v Českých Budějovicích jako pohlavní styk s jinou osobou nebo osobami za 

úplatu.119 Jedná se o sociálně patologický jev120, který ohrožuje veřejnou morálku, 

veřejný pořádek a často se pojí s některou z forem kriminality. Přispívá k šíření 

pohlavních chorob a mívá devastující následky pro prostituující osoby, ale i pro 

zákazníky.121 

Z praxe je známo několik forem přístupu státu k prostituci. Jedná se o 

reglementaci, abolici a represi. Reglementací se rozumí regulace, kdy stát prostituci 

legalizuje a reguluje, zároveň ji podřizuje státnímu dozoru a kontrole a uplatňuje 

sociální a zdravotní opatření, jako jsou například pravidelné lékařské prohlídky.122 

Další formou postavení státu k tomuto sociálně patologickému jevu je abolice.  

Zaujímá-li stát aboliční přístup, prostituci nereguluje, ani nezakazuje, a tudíž ji 

samotnou v zásadě ani netrestá. Trestá však určitá protiprávní jednání, která prostituci 

často doprovázejí, a to například kuplířství, násilnou trestnou činnost, daňové úniky, 

šíření pohlavních nemocí aj. a klade se důraz na výchovná, zdravotní a sociální 

opatření. S takovouto pozicí státu se setkáme i v našem právním systému.123 Posledním 

ze jmenovaných přístupů je represe. Při represi je prostituce zakázána a její 

provozování se trestá stejně jako využívání daných služeb. Dle represivního přístupu 

je prostituce trestným činem a je kriminalizována.124 

Jak zaznělo výše, v České republice je aplikován aboliční přístup, tedy stát 

obecně samotnou prostituci nezakazuje, ale zakazuje činnosti jako je kuplířství a dále 

                                                
119 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1869 – 1873. 
120 Sociální patologie je souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí společenské 
jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankciované formy deviantního chování, které není v 

souladu s morálními, sociálními či právními normami společnosti. Viz PETRUSEK, Miloslav, 

VODÁKOVÁ, Alena a kol. Velký sociologický slovník. V Praze: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-

310-5. 
121 LENDEROVÁ, Milena. Chytila patrola…aneb, Prostituce za Rakouska i republiky . Vyd. 1. Praha: 

Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0379-9. 
122 URBAN, Lukáš; DUBSKÝ Josef; BAJURA Jan. Sociální deviace. 2., rozš. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-397-1. S. 10 - 12. 
123 GŘIVNA, Tomáš. In Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009. 
124 MŰLLER, Jaroslav. Regulovat prostituci? Ano, či nikoliv? Kriminalistický sborník, 2008, roč. 52, 

č. 4. S. 39 – 42. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deviace_(sociologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_norma
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vymezuje skutkovou podstatu trestného činu prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, 

kterou však omezuje na místa v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného 

zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí.125  

Oblast úpravy prostituce obecně závaznou vyhláškou je specifická v tom, že 

Ústavní soud ve svém nálezu spisová značka Pl. ÚS 69/04 ze dne 8. 3. 2007 dovodil  

možnost celoplošné regulace. Dle něj v případě takto vysoké intenzity ohrožení 

veřejného pořádku, etiky, veřejné mravnosti a mravní výchovy dětí musí být obci 

umožněna regulace na všech veřejných prostranstvích, což je pro OZV výjimkou. 

ÚS ve jmenovaném nálezu vyzdvihuje základní lidská práva, jako je právo na život a 

právo na ochranu zdraví a konstatuje, že by bylo v rozporu s ústavním pořádkem nutit 

obce k vymezení veřejných prostranství, kde by se činnosti ohrožující tyto základní 

ústavní hodnoty mohly vykonávat. Na druhou stranu je však nutné vždy zohlednit, zda 

konkrétní počínání neohrožuje zmiňované hodnoty pouze na konkrétních místech, 

v takovém případě by bylo obci zapovězeno zakázat jej na celém svém území.  

Konkrétně Ústavní soud stanovil: „Pokud tedy předmětná činnost může být na 

určitých veřejných prostranstvích obce provozována, aniž by narušila veřejný pořádek 

či byla v rozporu s dobrými mravy, nesmí ji obec zakázat na všech veřejných 

prostranstvích obce. Pokud naproti tomu provozování určité činnosti představuje 

potenciální zásah do chráněného statku, ač je provozována na kterémkoli veřejném 

prostranství obce, může ji obec zakázat provozovat na všech veřejných prostranstvích. 

Vždy je též třeba hodnotit i intenzitu zásahu a význam ohroženého právem chráněného 

statku na straně jedné a význam činnosti, která má být zakázána, na straně druhé.“126 

V podobném duchu se pak vyjádřil i ve věci obecně závazné vyhlášky města Plzeň, 

kdy vyzdvihl uplatnění principu proporcionality.127  

Obce prostituci neregulují oproti jiným činnostem příliš často a četnost úpravy 

od roku 2008 nepřekročila v počtu vydaných OZV týkajících se této oblasti na celém 

území číslo 9.128 Z tohoto lze vyvozovat, že provozování prostituce není pro většinu 

obcí v České republice problém, který by bylo potřeba řešit pomocí OZV. 

                                                
125 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník § 189 a § 190. 
126 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 10/06. 
128 FUREK, Adam; VRBATA, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. 

ISBN 978-80-87544-71-6. S. 66. 
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5.5 Žebrání 

Podle názoru Ministerstva vnitra a odborné literatury129 lze i žebrání upravit 

obecně závaznou vyhláškou, neboť se jedná o činnost, která může narušit veřejný 

pořádek podle § 10 písm. a) zákona o obcích. Musí však vždy zůstat zohledněna místní 

omezenost regulace, protože na rozdíl od výše zmíněného umožnění celoplošné úpravy 

prostituce, neohrožuje žebrání základní ústavní hodnoty. Žebrání by tedy nemělo být 

v obci zcela zakázáno, ale pouze omezeno, a to z místního a časového hlediska (nebo 

z jejich kombinací).130 Toto potvrdil i Ústavní soud ve významném nálezu 

představeném výše v kapitole č. 5.4 (Ústí nad Labem), kdy konstatoval, že žebrání 

nedosahuje extrémnosti zásahu do záležitostí veřejného pořádku a nelze jej tedy 

zakázat celoplošně.131  

S tímto postojem lze jistě souhlasit. Nejvýrazněji je možné žebrání pozorovat 

na veřejných prostranství, jako je historické jádro města, a jeho omezení je tak 

obhajitelné mimo jiné i z důvodu veřejného obrazu města v očích jak obyvatel, tak 

turistů. 

5.6 Regulace chovu a pohybu zvířat 

 Stejně jako u všech oblastí i zde platí pravidlo, že se obecně závazná vyhláška 

nesmí krýt ve svém předmětu a cíli se zákonnou úpravou. Zákony týkající se zvířat 

jsou především zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), který 

stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty a 

upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a 

pravomoc orgánů vykonávajících státní správu132 a dále zákon č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, jehož účelem je zvířata chránit před týráním, poškozováním 

jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, neboť jsou živými tvory schopnými 

pociťovat bolest a utrpení.133 Nově nalezneme podobné ustanovení také v 

                                                
129 VESELÝ, Miroslav; FIALOVÁ, Barbora, TAUSKOVÁ, Sabina a kol. Metodické doporučení k 

činnosti územních samosprávných celků: Úprava místních záležitostí veřejného pořádku podle 

právního stavu k 1. 3. 2018. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. ISBN 978-80-87544-76-1. S. 52 a 

FURKOVÁ, Petra; MATĚJKOVÁ, Lenka; ROSOVÁ, Šárka. Tvorba obecně závazných vyhlášek: 

praktický průvodce pro obce. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-470-4. S. 

193 – 197. 
130 Tamtéž. 
131 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
132 Ustanovení § 1 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon. 
133 Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrugywtcoa&tocid=onrf6mjzhezf6mrugywtcoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrugywtcoa&tocid=onrf6mjzhezf6mrugywtcoa
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§ 494 občanském zákoníku, který stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu 

již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé 

zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Dále se 

v tomto zákoně nachází i úprava týkající se sousedských vztahů (imisí) včetně vnikání 

zvířat na sousední pozemek a odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem.134  

 Přesto ale zůstávají některé oblasti volné k samosprávné obecní úpravě. 

Dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání může obec obecně 

závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit 

prostory pro volné pobíhání psů. Toto zmocnění však dle nálezu Ústavního soudu ze 

srpna roku 2008 neomezuje právo obce upravovat pohyb psů i podle § 10 písm. a) 

zákona o obcích.135 V něm navíc odkazuje na svůj dřívější nález z téhož roku v němž 

uvedl že „považuje nadále za neudržitelné, aby byl příkaz vodit psa na vodítku 

pokládán za jdoucí mimo rámec samostatné působnosti obce ve smyslu § 24 odst. 2 

zákona č. 246/1992 Sb.“136 Nadto potvrdil, že je obcím umožněno i uložení povinnosti 

sbírání psích exkrementů na veřejném prostranství podle § 10 písm. c).  

Jak si můžeme povšimnout, je v ustanovení § 24 odst. 2 zákona na ochranu 

zvířat proti týrání výslovně zmíněno pouze volné pobíhání psů. Lze jej tedy uplatnit i 

na jiná zvířata? Podle Ústavního soudu nikoliv a omezení pohybu zvířat odlišných od 

psů je nutné podřadit pod § 10 písm. a) zákona o obcích.137 Tento uvedený názor uvedl 

ÚS v nálezu týkajícího se obecně závazné vyhlášky lázeňského města Mariánské lázně, 

který je zajímavý také vymezením specifik lázeňské samosprávy. 

Fungování lázeňských míst totiž reguluje tzv. lázeňský statut, který je vydáván 

formou nařízení vlády a podle Ústavního soudu je třeba respektovat prostor, který 

zákonodárce vyňal ze samostatné působnosti obce, přičemž cíl a předmět OZV se 

nesmí krýt, kromě zákona i s lázeňským statutem. Na druhou stranu však lázeňskému 

městu nelze upřít pravomoc činit opatření k zajištění veřejného pořádku i ve vnitřním 

lázeňském území, neboť jinak by lázním nezbýval k úpravě místních záležitostí 

veřejného pořádku žádný prostor a jejich samospráva by byla protiústavně omezena.138 

 Výše uvedená vyhláška mimo jiné zakazovala zvířata na lázeňskou kolonádu  

také přivádět, což bylo porovnáno se zákazy přivádění zvířat na koupaliště, dětská 

                                                
134 Ustanovení § 1013 a § 2933 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
135 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 33/05. 
136 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06.  
137 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 46/06. 
138 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrugyxhazrsgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzpxa3c7ovzv6mzv
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hřiště a pískoviště, u nichž Ústavní soud dospěl k závěru, že čistotu těchto míst jsou 

povinni regulovat jejich provozovatelé v provozním řádu (pokud se nejedná o veřejná 

prostranství), podle zákona o ochraně veřejného zdraví.139 Pokud se však jedná o 

veřejné prostranství (např. i kolonádu), je obec oprávněna uplatnit zákaz všude tam, 

kde je zakázaná činnost schopná narušit veřejný pořádek. Co se týče preciznosti 

místního vymezení regulace pohybu psů, považuje Ústavní soud za dostatečné obecné 

označení „intravilán“ (zastavěné území), neboť ten je definován ve stavebním zákoně 

(zákon č. 183/2006 Sb.). 

Také možné regulace pohybu a chovu zvířat obce využívají relativně hojně. 

Podle statistik Ministerstva vnitra se od roku 2008 do dnešní doby jedná téměř vždy o 

4. nejupravovanější oblast podle § 10 zákona o obcích, a to po regulaci čistoty obce a 

ochrany životního prostředí, regulaci hlučných činností (nočního klidu) a zákazu 

(omezení) požívání alkoholu na veřejném prostranství.140 

5.7  Sezení na místech, které k tomu nejsou primárně určena 

 Veřejná ochránkyně práva Anna Šabatová podala v roce 2015 návrh na zrušení 

obecně závazných vyhlášek měst Varnsdorf a Litvínov, u kterých kritizovala omezení 

stanovené OZV týkající se možnosti sedět na místech, která k tomu nejsou určena. 

Ústavní soud tato dvě řízení na základě skutkové souvislosti spojil do jednoho.  

 Vyhláška města Litvínov byla schválena v červnu roku 2013 a vyhláška města 

Varnsdorf dokonce o rok dříve. Ministerstvo vnitra v rámci výkonu dozoru nad 

zákonností obecně závazných vyhlášek ověřilo, že vyhlášky byly přijaty zákonem 

stanovenou procedurou, jsou platné a nabyly účinnosti.141 Obě vyhlášky mají totožné 

znění (liší se pouze lokalizací) a za činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek 

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, 

s ochranou veřejné zeleně nebo narušovat estetický vzhled města považují „sezení na 

stavebních částech a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určeny (palisády, 

zděné a betonové zídky a zábrany, odpadkové koše apod.).“ 

                                                
139 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
140 FUREK, Adam; JIROVEC, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2014. Praha: Ministerstvo vnitra, 2015. 

ISBN 978-80-86466-74-3. S. 65. a FUREK, Adam, Tomáš JIROVEC a kol. Informace o činnosti 

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2016. 

Praha: Ministerstvo vnitra, 2017. ISBN 978-80-87544-43-3. S 72. 
141 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 34/15. 
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 Ústavní soud sice na jednu stranu vyjádřil pochopení se zastupitelstvy a jejich 

snahou omezit jednání, která na některých místech mohou z pohledu města vykazovat 

znaky společensky nežádoucích činností, upozornil však, že samotné sezení na 

vymezených místech nemůže být považováno za ohrožení veřejnému pořádku. 

V konkrétním případě např. posedávání na veřejně přístupném schodišti veřejný 

pořádek nenarušuje, k tomu by navíc muselo nastoupit další kvalifikované jednání 

jako poškození majetku či ohrožení něčí bezpečnosti. Vyhláškami zakázaná činnost 

ani nepředchází narušení veřejného pořádku a nelze jej tedy mít  ani za předpolí 

škodlivého jednání, jako je tomu například v případě otevření láhve s alkoholem (viz 

kapitola 5.3).142  

 V návaznosti na toto rozhodnutí vydalo Ministerstvo vnitra dne 4. 8. 2017 

stanovisko č. 5/2017, ve kterém na něj ostatní obce upozorňuje a doporučuje nápravu 

OZV, které jsou s ním v rozporu. Sborník Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra za rok 2017 pak uvádí, že na základě revize OZV bylo zjištěno, že 

podobnou (ne-li totožnou) úpravu má dalších 14 obcí, přičemž 11 z nich je taktéž 

v Ústeckém kraji a 3 v kraji Karlovarském. Ve většině obcí došlo na základě domluvy 

k nápravě.143 

 Proti doporučení Ministerstva vnitra se postavily například obce Postoloprty a 

Most, u kterých nepomohlo ani pozastavení účinnosti problematických vyhlášek. 

Jejich zastupitelstva se nechala slyšet, že jim vyhláška pomáhá, a že ji z tohoto důvodu 

rušit nehodlají. Návrh k Ústavnímu soudu ve věci OZV Postoloprty podalo 

ministerstvo květnu roku 2018144, ve věci města Most pak letos v říjnu.145 

Rozhodnutím zatím nepadla, dá se však očekávat, že Ústavní soud bude i nadále trvat 

na svém původním rozhodnutí a také tyto vyhlášky zruší.   

 

                                                
142 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2016, sp. zn. Pl.ÚS 34/15. 
143 FUREK, Adam; VRBATA, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. 

ISBN 978-80-87544-71-6. S. 34 – 37. 
144 GORDÍKOVÁ, Monika. Ministerstvo pozastavilo Postoloprtům vyhlášku proti vysedávání na 

zídkách [online]. 2018, 24. 5. 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://usti.idnes.cz/postoloprty-

pozastavena-antivysedavaci-vyhlaska-ministerstvo-vnitra-1a4-/usti-

zpravy.aspx?c=A180522_402962_usti-zpravy_vac2. 
145 MENDLOVÁ, Zuzana. “Antivysedávací“ vyhláška z Mostu jde k Ústavnímu soudu, město ji 

brání [online]. 16. 10. 2018, 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://usti.idnes.cz/vyhlaska-proti-

vysedavani-neprizpusobivi-most-k-ustavnimu-soudu-104-/usti-

zpravy.aspx?c=A181013_432658_usti-zpravy_vac2. 
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5.8 Pořádání veřejně přístupných akcí 

Podle § 10 písm. b) zákona o obcích může obec pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 

diskoték, uložit povinnost obecně závaznou vyhláškou stanovením závazných 

podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Toto ustanovení je 

svým způsobem vlastně v poměru speciality k §10 písm. a) obecního zřízení, neboť 

výčet akcí, které obec může regulovat OZV, je podmnožinou „místních záležitostí“  

z písm. a).146 Z daného ustanovení lze vyvodit určité hranice regulace. Jsou jimi (i.) 

veřejná přístupnost akce, (ii.) stanovení závazných podmínek a (iii.) nezbytný rozsah.  

Ke způsobu hodnocení akce jako veřejné zákon žádný návod nedává, vodítkem 

může být rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012 sp. zn. 9 As 

120/2011. To mimo jiné definovalo veřejnost ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. Dle Nejvyššího správního soudu: „veřejnost 

a hromadnost akce nemůže být vyloučena ani tím, že akce byla pořádána v interiéru 

Luční boudy, a že z tohoto důvodu byl počet osob účastnících se akce omezen. Nejvyšší 

správní soud se totiž plně ztotožňuje s názorem městského soudu, že skutečnost, že se 

některá akce pořádá uvnitř nemovitosti ve vlastnictví soukromé osoby, ještě bez 

dalšího nevylučuje její veřejnou či hromadnou povahu.“ S odkazem i na nález 

Ústavního soudu ve věci OZV obce Kořenov147 obcím nic nebrání regulovat i činnosti 

konající se v soukromých prostorách a projevující se na veřejnosti až ve svém 

důsledku.  

Na druhou stranu však obce nejsou oprávněny omezovat místní určenost akce 

podle účelu, ke kterému byly prostory jejího konání zkolaudovány. Právě o takovou 

regulaci se pokoušelo město České Velenice, což bylo podle Ústavního soudu jednání 

ultra vires: „Obec v samostatné působnosti a ve formě obecně závazné vyhlášky není 

oprávněna ukládat uživatelům staveb omezení či zákazy v užívání staveb na základě 

toho, zda stavba je či není užívána v souladu s kolaudačním rozhodnutím či jiným 

individuálním právním aktem stanovícím účel a podmínky užívání staveb.“148  

Stanovením závazných podmínek pro pořádání výše uvedených akci se může 

rozumět plnění oznamovací povinnosti k obecnímu úřadu, povinnost zajištění 

                                                
146 VEDRAL, Josef a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-597-1. S. 70 – 92. 
147 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 
148 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 58/05. 
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pořadatelské služby určitého množství a kvality a stanovení povinnost akci v určitou 

dobu ukončit.149   

 Obce také musí dodržovat zákaz diskriminace a princip proporcionality. 

Omezení doby konání tak musí být stanoveno vždy s přihlédnutím k místním 

podmínkám v obci či její části, přičemž rozdílnost úpravy musí být zdůvodnitelná. 

5.9 Používání zábavní pyrotechniky  

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon 

o pyrotechnice) upravuje zejména základní bezpečnostní požadavky, které musí 

pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, další požadavky pro 

zajištění ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně 

ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního 

prostředí.150 Nemá sloužit k regulaci používání pyrotechniky ve vztahu k zajištění 

veřejného pořádku, a tak zůstává pro obce ještě prostor pro regulaci obecně závaznou 

vyhláškou podle ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích, což potvrzuje i judikatura 

Ústavního soudu.151 S odkazem na další rozhodnutí Ústavního soudu přichází v úvahu 

narušení veřejného pořádku na veřejném prostranství i v případě umístění zdroje 

rušení na soukromém pozemku.152 

 V posledních třech letech tvořil podíl OZV regulujících pyrotechniku 5% 

z celkového počtu vyhlášek vydaných podle § 10 zákona o obcích.153 

5.10 Veřejná produkce 

Pouliční umění neboli busking (od anglického výrazu to busk - 

hrát / zpívat na ulici pro peníze)  je forma přivýdělku prostřednictvím vystoupení, ať 

už hudebního, divadelního či jiného na veřejných prostranstvích. V některých 

případech se však namísto příjemného kulturního zážitku může z pohledu obcí jednat 

o činnosti narušující veřejný pořádek z důvodu hluku či omezení pohybu chodců. 

                                                
149 VESELÝ, Miroslav; FIALOVÁ, Barbora; TAUSKOVÁ, Sabina a kol. Metodické doporučení k 

činnosti územních samosprávných celků: Úprava místních záležitostí veřejného pořádku podle 

právního stavu k 1. 3. 2018. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. ISBN 978-80-87544-76-1. S. 41 – 44. 
150 Ustanovení § 1 zákona o pyrotechnice.  
151 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 57/05. 
152 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 58/05. 
153 FUREK, Adam, Tomáš VRBATA a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. 

ISBN 978-80-87544-71-6. S. 66. 

https://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=hr%C3%A1t
https://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=zp%C3%ADvat
https://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=na
https://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=ulici
https://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=pro
https://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=pen%C3%ADze
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Z tohoto důvodu se jej některé obce snaží regulovat prostřednictvím OZV. Při 

dodržení principu proporcionality a stanovení místa a času s ohledem na konkrétní 

podmínky, jim v tom nic nebrání. 

Relativně podrobnou úpravu omezující busking má hlavní město Praha. Ve 

vyhlášce č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné 

produkce na veřejně přístupných místech omezuje veřejnou produkci jak časově od 

9:00 do 21:00, tak místně. Z hlediska místního vymezení je k dispozici obecný výčet 

objektů (např. dětské hřiště, kostel) a dále jmenovitý výčet ulic (např. Celetná, 

Jindřišská). Za zajímavé lze považovat ustanovení týkající se akustické produkce u 

řeky Vltavy: Pouliční uměleckou veřejnou produkci ve formě akustické produkce lze 

provozovat na místech nacházejících se na levém břehu Vltavy pouze v hodinách 

označených lichou číslovkou, na pravém břehu Vltavy je možno tuto produkci 

provozovat pouze v hodinách označených sudou číslovkou.154 

 Toto ustanovení je kritizováno širokou veřejností pro jeho nesmyslnost, a celá 

vyhláška pak také z důvodu možné diskriminace a nejasného výkladu určitých 

ustanovení.155   

                                                
154 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Obecně závazná vyhláska o omezujících opatřeních k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné 

produkce na veřejně přístupných místech. [online]. 2016 [cit. 2018-11-22]. Dostupné z: 

http://kultura.praha.eu/public/25/bf/80/2148792_643457_vyhlaska_1_2016_HMP.pdf. 
155 Jedním z dalších kritizovaných ustanovení je například § 3 odst. 2 písm. b), dle kterého je zakázáno 

používat dudy a dechové nástroje vydávající vysoké tóny, zejména pikoly nebo hoboje  na území 

památkové rezervace. Nejasnost pak vzniká v určení toho, co lze považovat za vysoké tóny. 

Viz Busking do ulic patří, vyhláška je nesmyslná, říká organizátor festivalu Praha Žije 

Hudbou[online]. 2016, 6. 5. 2016, 2016 [cit. 2018-12-06]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/kultura/busking-do-ulic-patri-vyhlaska-je-nesmyslna-rika-organizator-

festivalu-praha-zije-hudbou.A160505_134841_ln_kultura_hep. 
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6. Porušení povinností uložených obecně závaznou 

vyhláškou  

Porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce je trestáno jako 

přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle zákona č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, za který lze uložit pokutu ve výši až 100 000 Kč nebo 

v případě fyzické osoby uložit omezující opatření. Rozdílná sankce může být uložena, 

pokud obec vydává vyhlášku podle jiného zákona, než je zákon o obcích, a tento zákon 

obsahuje vlastní sankční ustanovení. Následující kapitoly se budou postihování 

přestupků věnovat podrobněji. 

6.1 Zabezpečení veřejného pořádku  

 Zabezpečovat veřejný pořádek, chránit bezpečnost osob a majetku je v České 

republice zejména úkolem Policie ČR.156 V rámci působnosti obce může místní 

záležitosti veřejného pořádku zajišťovat také obecní policie, je-li v obci zřízena.157  

 

6.1.1 Obecní policie 

 „Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo 

obecně závaznou vyhláškou.“ Takové ustanovení obsahuje zákon č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii v § 1 odst. 1. Podobně je zmocnění obce zřizovat obecní policii 

obsaženo i v zákoně o obcích, konkrétně v § 35a odst. 2: „Obce mohou zřizovat obecní 

policii. Zřízení a činnost obecní policie upravuje zvláštní zákon.“ Dle autora  

komentáře k zákonu o obcích J. Vedrala je toto ustanovení nadbytečné, neboť pouze 

odkazuje na zvláštní zákon, a i kdyby neexistovalo, právní stav zmocnění by se 

nikterak nezměnil.158 Obecně závazná vyhláška obce je v tomto případě prostředkem 

ke zřízení obecní policie, přičemž její obsah se smí omezit pouze na konstatování 

zřízení nebo naopak zrušení obecní policie. Ze statistických údajů Ministerstva vnitra 

vyplývá, že obecně závazné vyhlášky zřizující a zrušující obecní policii nedělají 

z hlediska své správnosti problémy. Například v roce 2016 jich bylo vydáno 18 a ani 

                                                
156 Ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.  
157 Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 
158 VEDRAL, Josef a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-597-1. S. 210 – 213. 
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u jedné nebylo nutné ze strany ministerstva upozorňovat na vady.159 Vymezení 

působnosti, pravomocí, organizace a činnosti náleží zákonu o obecní policii.  

 Zda obec svoji policii zřídí či nikoliv, je na uvážení zastupitelstva. Pokud se 

rozhodne vlastní policii nemít, může podle § 3a zákona o obecní policii uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí ze stejného kraje, která obecní policii zřídila. Na 

jejím základě bude obecní policie této obce vykonávat své úkoly na území obce nebo 

obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami takové smlouvy. Tuto 

veřejnoprávní smlouvu lze uzavřít či měnit pouze se souhlasem krajského úřadu.  

 Obecní policii řídí starosta, pokud není výslovně pověřený jiný člen 

zastupitelstva či radou pověřený konkrétní strážník.160 Kromě zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku má obecní policie úkoly i podle speciálních zákonů. 

Typickým příkladem jsou oprávnění a povinnosti podle zákona č. 361/2000 Sb. , 

o provozu na pozemních komunikacích a dále podle zákona č. 250/2015 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále také jen jako „přestupkový zákon“). 

Podle statistik Odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a 

dopravního inženýrství na Ministerstvu vnitra bylo v roce 2017 zařazeno do obecní 

(městské) policie 9 774 osob ze zaměstnanců obce, z toho 8 431 strážníků.161  

 

6.2 Řízení o přestupcích 

 
6.2.1 Věcná a funkční příslušnost 

Na našem území je již od roku 1990 příslušný k projednání přestupků jeden druh 

správního orgánu, který projednává přestupky nejen v oblastech, ve kterých tento 

orgán vykonává státní správu, ale i další přestupky, pokud není výslovně k jejich 

projednání příslušný orgán jiný.162 Nejprve byly orgánem s obecnou příslušností 

k projednávání přestupků okresní národní výbory163, jejich transformací na okresní 

                                                
159 FUREK, Adam; VRBATA, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly Ministerstva vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. 

ISBN 978-80-87544-71-6. S. 64. 
160 Ustanovení § 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 
161 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2017 [online]. In: Odbor bezpečnostní politiky, 

oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 2018 [cit. 2018-11-08]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/soubor/statisticke-udaje-o-cinnosti-obecnich-policii-za-rok-2017.aspx. 
162 KOPECKÝ, Martin. Příslušnost v řízení o přestupcích. Správní právo [online]. 2017, 2017(6), 17 

[cit. 2018-12-07]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/kopecky-pdf.aspx. S. 300. 
163 Ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v původním znění. 



45 

 

úřady se právy tyto staly příslušnými164 a novelou zákona o přestupcích s účinností 

k 1. 1. 2003 to jsou až dodnes obecní úřady s rozšířenou působností, nestanoví-li 

zákon jinak. 165, 166  

Zákon často jinak stanoví, a tak lze o příslušnosti obce s rozšířenou působností 

mluvit jako o zbytkové. Obecní úřady rozhodují o přestupcích v přenesené působnosti. 

Na základě ustanovení § 105 přestupkového zákona „může obec uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků pouze s obcí s rozšířenou 

působností nebo s obcí s pověřeným obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se 

obec nachází. Obec může veřejnoprávní smlouvou přenášet pouze veškerou 

příslušnost k projednávání přestupků.“  Taková veřejnoprávní smlouva musí mimo 

jiné obsahovat způsob úhrady nákladů spojených s výkonem této přenesené 

působnosti.167 

K řízení o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě jsou přestupkového 

zákona příslušné všechny obecní úřady.168 I jim je umožněno uzavření veřejnoprávní 

smlouvy k výkonu přenesené působnosti, a to dle § 63 zákona o obcích. Rozdílem je 

pouze souhlas krajského úřadu namísto ústředního správního úřadu a povinnost 

přenést přestupkovou agendu pouze na obec s rozšířenou působností, nebo na obec 

s pověřeným obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se nachází obec, která je 

smluvní stranou.   

 Namísto obecního úřadu může mít pravomoc projednávat přestupky komise, 

kterou jako zvláštní orgán zřizuje starosta obce. Tato přestupková komise je 

oprávněna projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě, proti pořádku 

v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti 

majetku a přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon. Při zřízení komise starosta určí, 

které přestupky komise projednává namísto obecního úřadu.  Dle autorů L. Jemelky a 

P. Vetešníka není vyloučena ani následná změna určení přestupků, které je komise 

oprávněna projednat místo obecního úřadu. 

 Přestupkové komise jsou plnohodnotnými správní orgány jako obecní úřady. 

Přestupkový zákon nově výslovně vylučuje, aby byla přestupková komise zřízena jako 

                                                
164 Ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 

působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících. 
165 Ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., přestupkového zákona. 
166 KOPECKÝ, Martin. Příslušnost v řízení o přestupcích. Správní právo [online]. 2017, 2017(6), 17 

[cit. 2018-11-11]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/kopecky-pdf.aspx. S. 300. 
167 Ustanovení § 66a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
168 Ustanovení § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon. 
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komise rady, neboť v takovém případě by se jednalo pouze o orgán obecního 

orgánu.169  

 

6.2.2 Místní příslušnost 

Příslušnost místní je řešena podobně jako u příslušnosti u projednání trestních 

činů. Základním pravidlem je místo spáchání přestupku. To vychází z  premisy, že 

konkrétní orgán bude mít nejlepší příležitost k obstarání důkazů jako je například 

výslech svědků.170  

Nelze-li určit příslušnost dle místa spáchání nebo byl-li přestupek spáchán 

v cizině a osoba podezřelá je českým občanem, či osobou bez státní příslušnosti, která 

má v České republice povolen trvalý pobyt, je místně příslušný správní orgán, v jehož 

správním obvodu má nebo měla naposledy osoba podezřelá trvalý pobyt. Pokud je za 

těchto okolností podezřelou fyzická podnikající osoba nebo osoba právnická, určuje 

místní příslušnost její sídlo, výkon činnosti a umístění nemovitého majetku. 

Posledním určujícím kritériem, nelze-li použít žádné z výše uvedených, je místní 

příslušnost orgánu, v jehož správním obvodu vyšel přestupek nejdříve najevo.171 

  

                                                
169 Ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon. 
170 Ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon. 
171 Ustanovení § 62 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon. 
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7. Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení záležitostí 

veřejného pořádku statutárního města Jihlava 

Tato kapitola se věnuje praktické části, a to posouzení obecně závazných vyhlášek 

týkajících se alespoň okrajově problematiky veřejného pořádku, účinných na území 

města Jihlavy. Důvodem výběru tohoto statutárního města je k němu blízký vztah 

autorky. 

7.1 Vyhláška o zřízení městské policie k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku 

První přijatou vyhláškou, kterou nalezneme na webových stránkách města, je 

obecně závazná vyhláška města Jihlavy č. 3/92 o zřízení Městské policie v Jihlavě. 

Město se omezilo na konstatování, že zřizuje k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v rámci působnosti města Jihlavy městskou policii a dále odkazuje 

ve věci rozsahu působnosti, povinnosti a oprávnění na zákon o obecní policii.172 

Stanovuje, že stejnokroj městské policie má černou barvu a ve zbytku úpravu 

přenechává statutu městské policie. Úprava stejnokrojů je limitována vyhláškou 

č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, a která stanoví určitá 

jednotná pravidla. 

 Zajímavostí jihlavské OZV o obecní policii je fakt, že je na ní, jako na jediné 

účinné na území města, podepsán pan Ing. František Dohnal jako starosta a pan 

František Bruna jako místostarosta. Na všech další aktuálně účinných OZV je již 

označení funkce vedoucí pozice ve městě primátor a náměstek primátora, neboť 

Jihlava je od roku 2000 statutárním městem.173 

7.2 Obecně závazná vyhláška o užívání, údržbě a ochraně zeleně   

Vyhláška č. 6/2012 o užívání, údržbě a ochraně zeleně na území statutárního 

města Jihlavy svým zněním velmi připomíná tzv. jirkovskou vyhlášku zmíněnou výše. 

Účelem jihlavské OZV je stanovení povinností k zajištění údržby a ochrany veřejné 

zeleně, přičemž zavazuje vlastníky zeleně na území města udržovat trávníky dvakrát 

                                                
172 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č. 3/92 o zřízení Městské policie v 

Jihlavě. [online]. 1992 [cit. 2018-11-14]. Dostupné z: https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-3-92/d-1003 
173 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Střípky z historie královského horního města Jihlavy [online]. 

In: Jihlava, 2018 [cit. 2018-11-22]. Dostupné z: 

https://www.kampocesku.cz/jpg/files_ic/324_jihlava_Stripky_z_historie.pdf. 
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ročně formou pravidelných sečí. První seč musí být provedena do 15. června a druhá 

a případně další seč v závislosti na vegetačních podmínkách, nejpozději však do 

15. září příslušného roku. Vlastníci zeleně na území města jsou povinni zajistit odvoz 

posečené trávy nejpozději do tří dnů po provedení seče.174 Totožné povinnosti byly 

napadeny ve věci Jirkova roce 2006.   

Rozdílem obou vyhlášek je vymezení veřejné zeleně pro účely OZV. V Jihlavě 

je vymezena jako uliční a sídlištní zeleň, parky a jiné plochy porostlé vegetací přístupné 

každému bez omezení. Jirkov vymezil veřejnou zeleň plošně, a to jako tmavě označená 

místa v grafické podobě přílohy vyhlášky. Zajímavostí je, že na území města Jirkov byla 

předmětná vyhláška již nahrazena a její funkci v téměř totožném znění plní obecně 

závazná vyhláška č. 11/2013 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství.  

7.3 Vyhláška upravující pravidla pro pohyb psů 

Statutární město Jihlava se v případě omezení pohybu zvířat na svém území 

omezilo na regulaci pohybu psů. V OZV č. 3/2015, kterou se upravují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, se 

vymezují místa, kde je volný pohyb psů povolen, výčtem oblastí a zároveň grafickým 

znázorněním v příloze.  

V čl. II odst. 4 vyhlášky se objevuje ustanovení, které stanovuje povinnost 

vlastníkovi psa (nebo osobě, které psa vlastník svěřil) zajistit, aby měl pes na veřejném 

prostranství vždy nasazený náhubek, pokud to není pro daný druh psa nevhodné.175 

Dle názoru autorky je toto ustanovení neurčité, neboť není nikde vymezeno, pro jaký 

druh psa je nošení náhubku nevhodné. 

7.4 Regulace konzumace alkoholu na veřejném prostranství 

Mezi četně upravovanou problematiku patří nejen ve větších městech omezení 

konzumace alkoholických nápojů na určených místech. Jihlava v tomto není 

výjimkou, jak ukazuje vyhláška č. 6/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

                                                
174 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č. 6/2012 o užívání, údržbě a ochraně 

zeleně na území statutárního města Jihlavy. [online]. 2012 [cit. 2018-11-20]. Dostupné z: 

https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-6-2012/d-492435. 
175 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č. 3/2015, kterou se upravují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů . [online]. 2015 

[cit. 2018-11-20]. Dostupné z: https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-3-2015/d-508292. 
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pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se s otevřenou lahví 

nebo jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj na veřejném prostranství.  

 Předmětem vyhlášky je podle čl. 1 odst. 2 zamezení problémům vznikajícím 

v souvislosti s konzumací alkoholických nápojů na veřejnosti. Osoby konzumující 

alkoholické nápoje na veřejných prostranstvích často obtěžují občany města a jejich 

jednání vyvolává negativní reakce ostatních obyvatel, přičemž městská policie nemá 

dostatečný nástroj k jejich řešení. Stejným smyslem vyhlášky argumentovalo i město 

Jeseník, kdy jako důvod jejího přijetí uvádělo dosažení jednoznačného výkladu pro 

příslušníky obecní policie (viz výše).  

 Jak vyplývá již z názvu OZV, využila Jihlava možnosti regulace i pro tzv. 

předpolí konzumace, tedy zdržování se s otevřenou láhví alkoholického nápoje 

na veřejném prostranství. Ústavní soud toto vymezení činnosti aproboval v nálezu 

sp. zn. Pl. ÚS 11/09, neboť na základě takové OZV není postihován například pouhý 

přenos nádoby s alkoholickým nápojem.  

 Místa, kde se zákaz dle OZV uplatní, jsou v textu vyhlášky vymezena čísly 

pozemkových parcel v katastrálním území Jihlava. Pro běžného adresáta je pak 

k využití přívětivější forma grafické přílohy. Druhou přílohou je tabulka s názvy 

každoročně pořádaných událostí, kdy se zákaz konzumace alkoholu neuplatní. 176  

7.5 Vyhláška upravující zákaz žebrání 

Velmi podobnou strukturu i znění, jako má vyhláška omezující konzumaci 

alkoholu, má i OZV č. 7/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání na veřejném 

prostranství. Obě vyhlášky byly přijaty ve stejný den 11. 6. 2016. Místní vymezení je 

také formou výčtu parcelní čísel v katastrálním území Jihlava a grafickým 

znázorněním v plánku. Jedná se zejména o historický střed města a okolí obchodů 

Kaufland, Billa a Tesco.  

Pojem žebrání je vymezen pozitivně i negativně. Pozitivně je žebrání 

definováno jako vyžadování peněz, jídla, pití nebo jiných požitků. Naopak činnosti 

                                                
176 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č.6/2016 k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo 

jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj na veřejném prostranství. [online]. 2016 [cit. 2018-11-

20]. Dostupné z: https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-6-2016/d-513466. 
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jako vybírání finančních příspěvků při veřejných sbírkách, vybírání milodarů 

církvemi a náboženskými společnostmi, vybírání příspěvků studenty při akcích 

spojených s ukončením studia (tzv. poslední zvonění), se za žebrání dle této vyhlášky 

nepovažuje.177  

7.6 Vyhláška stanovující podmínky pro pořádání akcí  

Jihlavská vyhláška č. 3/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 

zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku se vztahuje pouze 

na akce konané na veřejném prostranství ve smyslu § 34 obecního zřízení.  Pořadatel, 

kterým může být fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, musí konání akce 

oznámit Magistrátu města Jihlavy, odboru školství, kultury a tělovýchovy, nejpozději 

5 kalendářních dní před konáním akce, a to prostřednictvím formuláře, který je 

součástí OZV. V případě, že se akce pravidelně opakuje, stačí oznámení předem 

pouze u první vyhlášky, přičemž ohlášení má platnost jednoho roku.     

 Mezi další povinnosti pořadatele patří zajištění souladu průběhu akce s  údaji 

uvedenými v oznámení, viditelné označení osob pořadatelské služby a zajištění jejich 

dostatečného počtu, zajištění přítomnosti odpovědné osoby a umožnění přístupu na 

akci zaměstnancům města za účelem kontroly.178   

7.7 Provozování pouliční umělecké veřejné produkce (tzv. busking)  

Vyhláška upravující busking byla v Jihlavě přijata v dubnu roku 2018 a její 

schválení se neobešlo bez kritiky. Jejím odpůrcům zejména vadilo, že ji zastupitelstvo 

přijalo kvůli stížnostem na jediného pouličního umělce, který ve městě působí, neboť 

téměř nikdo další v Jihlavě busking neprovozuje.179  

                                                
177 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č. 7/2016 k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání 

na veřejném prostranství. [online]. 2016 [cit. 2018-11-22]. Dostupné z: 

https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-7-2016/d-513471. 
178 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č. 3/2017 o stanovení podmínek pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. [online]. 2017 [cit. 

2018-11-25]. Dostupné z: https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-3-2017/d-519622. 
179 JIRKŮ, František. Jihlava přijala zvláštní vyhlášku proti jedinému pouličnímu 

hudebníkovi. Idnes.cz [online]. 2018, 19. 4. 2018 [cit. 2018-11-22]. Dostupné z: 

https://jihlava.idnes.cz/vyhlaska-produkce-koncert-hudba-muzika-zakaz-jihlava-namesti-vysocina-

zastupitel-g27-/jihlava-zpravy.aspx?c=A180419_396360_jihlava-zpravy_mv. 
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Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 o provozování pouliční umělecké veřejné 

produkce dodržuje zásadu proporcionality a specifikuje kromě míst, kde je busking 

omezen, i časy, ve kterých je dovolen. Kromě denní doby, kdy lze na ulici veřejnou 

produkci provozovat, stanovuje také časovou dotaci pro každého umělce na jednom 

místě denně, a to 60 minut. 

I v tomto případě je součástí vyhlášky také příloha, na které jsou vypočtená 

místa znázorněna obrazově. 180  

7.8 Vyhláška stanovující výjimky z nočního klidu 

Jak bylo uvedeno výše, novelou zákona o přestupcích s účinností od 1. 10. 2016 

je umožněno upravit zákonem stanovenou dobu nočního klidu pouze obecně závaznou 

vyhláškou. Na území Jihlavy je aktuálně účinná obecně závazná vyhláška č. 9/2018 o 

stanovení výjimek z doby nočního klidu, která se omezuje pouze na udělení tří 

výjimek, a to zkrácení doby nočního klidu od 2 do 6 hodin ráno  ve dnech konání 

Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů a z důvodu konání oslav založení 

tanečního klubu a na noc z 31. 12. 2018 na 1. 1. 2019. Jako konec své účinnosti stanoví 

vyhláška den 1. 1. 2019, město tak pravděpodobně začátkem roku 2019 přijme novou 

úpravu.181  

7.9 Zhodnocení obecně závazných vyhlášek statutárního města 

Jihlava 

Při studiu obecně závazných vyhlášek statutárního města Jihlava souvisejících se 

zabezpečením veřejného pořádku jsem neshledala žádné pochybení. Všechny 

zkoumané OZV z hlediska aplikace testu čtyř kroků považuji za zákonné. Jihlava měla 

pravomoc vyhlášky vydat, ty byly přijaty zákonným způsobem a v rámci věcné 

působnosti města, která nebyla zneužita. Dle mého názoru nelze považovat žádnou 

z výše uvedených vyhlášek za nerozumnou. Vytkla bych pouze některé nejasné 

formulace, které by bylo vhodné blíže specifikovat, aby v konkrétním případě 

nemohlo dojít k výkladovým obtížím. Jako příklad znovu uvádím stanovení 

                                                
180 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č. 6/2018 o provozování pouliční 

umělecké veřejné produkce. [online]. 2018 [cit. 2018-11-22]. Dostupné z: 

https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-6-2018/d-525219. 
181 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č. 9/2018 o stanovení výjimek z doby 

nočního klidu. [online]. 2018 [cit. 2018-11-24]. Dostupné z: https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-6-

2018/d-525219. 
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povinnosti nasadit psovi náhubek, není-li to pro daný druh psa nevhodné, přičemž 

není stanoveno, jak rozeznat druh psa, pro který se tato povinnost neuplatní.182  

 

 

  

                                                
182 Ustanovení čl. II odst. 4 Vyhlášky města Jihlavy č. 3/2015, kterou se upravují pravidla pro pohyb 

psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. [online]. 2015 [cit. 2018-

11-20]. Dostupné z: https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-3-2015/d-508292. 
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8. Závěr 

Již v 19. století bylo prohlášeno, že „základem svobodného státu je svobodná 

obec.“183  Toto nadčasové sdělení je zásadní i pro dnešní dobu z mnoha důvodů, 

svoboda se projevuje mimo jiné i v možnosti obecní normotvorby formou obecně 

závazných vyhlášek. Zastupitelstvo, které právní předpisy schvaluje je voleno ve 

svobodných volbách, čímž je zaručena legitimita jeho rozhodování.  

Cílem této práce bylo představit právě možnost regulace záležitostí, které by 

mohly narušovat veřejný pořádek, s ohledem na znalost místních poměrů 

v jednotlivých obcích. Obce zmocňovacího ustanovení v Ústavě hojně využívají, 

přičemž zohlednění místní potřebnosti již tak zřejmá být nemusí. Jak bylo upozorněno 

i v podkapitole č. 7.3, znění „známé“ Jirkovské vyhlášky184 bylo téměř totožné 

s textem obecně závazné vyhlášky aktuálně účinné na území Jihlavy.185 Podobně tomu 

pak bylo u několik let účinných obecně závazných vyhlášek zejména z Ústeckého 

kraje, týkajících se sezení na místech, která k tomu nejsou primárně určena. Zůstává 

otázkou, zda obce konkrétní úpravu opravdu vždy potřebují, nebo se jen snaží 

regulovat činnosti, které jim přijdou k regulaci zajímavé z důvodu osvědčení se 

v sousední obci. Z důvodu omezené znalosti konkrétních místních poměrů 

v jednotlivých obcích se vzájemná inspirace znění obecně závazných vyhlášek 

nepodařila prokázat. 

Bylo potvrzeno, že vydávání obecně závazných vyhlášek regulujících veřejný 

pořádek je z pohledu obcí důležitou součástí místní samosprávy a s ohledem na vývoj 

judikatury Ústavního soudu, zákonným novelizacím a dynamice místních poměrů 

v jednotlivých místech, jsou obce nuceny právní předpisy upravovat dle aktuálních 

potřeb. Také podle statistických údajů Ministerstva vnitra je oblast zajištění veřejného 

pořádku jednou z nejupravovanějších.186 Bezpečí, pořádek a klid lidského soužití je 

totiž pochopitelně jednou ze základních lidský potřeb.187 Pro potřeby částečné 

                                                
183 Úvodní věta zákona o provizorním zřízení obecním č. 170/1849 Ř. z. 
184 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06. 
185 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA. Vyhláška města Jihlavy č. 6/2012 o užívání, údržbě a ochraně 

zeleně na území statutárního města Jihlavy. [online]. 2012 [cit. 2018-11-20]. Dostupné z: 

https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-6-2012/d-492435. 
186 Za předpokladu zohlednění úpravy výjimek z nočního klidu do oblasti veřejného pořádku tvořil 

v roce 2017 podíl OZV s touto tématikou 28 % z celkového počtu vydaných OZV. Viz FUREK, Adam; 

VRBATA, Tomáš a kol. Informace o činnosti odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 

vnitra na úseku dozoru a kontroly za rok 2017. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. ISBN 978-80-87544-

71-6. S. 26. 
187 MASLOW, Abraham Harold. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7. 
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komparace byly využity právní řády sousedních států, a to Německa, Rakouska a 

Slovenska. V dílčích otázkách bylo zjištěno, že se výklad zásadních pojmů 

v sousedních zemích nijak zásadně neliší.  

Od právních předpisů vydávaných na obecní úrovni nelze z důvodu menších 

zkušeností a často pouze vedlejší činnosti neuvolněných členů zastupitelstva očekávat 

stejnou kvalitu jako od osob, které se problematikou výslovně zabývají. Z tohoto 

důvodu však nelze obecní předpisy považovat za méněcenné, neboť jejich důležitost 

se projevuje právě v samotné existenci svobody místní samosprávy.  

Práce dále představila obecní normotvorbu, která je omezena aktuální 

judikaturou a zákony, přičemž obecně závazné vyhlášky se se zákonem nesmí krýt 

v předmětu a cíli regulace. První kapitola vymezuje pojmy důležité pro jednodušší 

porozumění následnému textu. Vzhledem k tomu, že se celá práce věnuje obecní 

samosprávě se zaměřením na normotvorbu, bylo objasnění, jaký subjekt je vlastně dle 

dnešní právní úpravy považován za obec, stěžejní. Český právní řád zná čtyři typy 

obcí, a to město, městys, statutární město a obec tzv. běžnou.  V souvislosti 

s vymezením obce bylo důležité také vymezit základní rozdíly mezi její působností 

samostatnou a přenesenou s odkazem na normotvorbu, a vysvětlit navazující pojmy 

dekoncentrace a decentralizace.  

Další zásadní pojem pro tuto práci je veřejný pořádek, který je tzv. neurčitým 

právním pojmem. To znamená, že nemá přesnou a obecnou definici, ale vždy je nutné 

jej vztáhnout ke konkrétní době a místu, ve které se s ním operuje. K tomu, co je a co 

není porušení veřejného pořádku se často vyjadřuje Ústavní soud České republiky 

v rámci řízení o kontrole norem v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy, dle kterého 

je příslušným rozhodovat o návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce.  

Z důvodu neurčitosti pojmu je v práci odkázáno i na zahraniční úpravu a vymezení, 

přičemž bylo prokázáno, že chápání veřejného pořádku se v okolních státech nijak 

výrazně neodlišuje. 

Vzhledem k tomu, že se v § 10 zákona o obcích i ve stanovení místní 

působnosti jednotlivých OZV objevuje spojení „veřejné prostranství“, je jeho definice 

obsažena i v úvodní kapitole k vysvětlení pojmů. Veřejní prostranství má na rozdíl od 

veřejného pořádku definici přímo v zákoně o obcích a problematiku jeho vymezení 

řešila již i judikatura. V téže kapitole je obsaženo i shrnutí základních aspektů obecně 

závazných vyhlášek s porovnáním úpravy ve Spolkové republice Německo a 

Slovenské republice.  
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Následující část se věnuje obecní samosprávě ze širšího pohledu, jejímu 

zakotvení na mezinárodní úrovni a její historii od roku 1848 po současnost. Po roce 

1989, kdy došlo k politickému převratu, bylo výrazně zasaženo ve prospěch 

znovuobnovení samosprávy do právní úpravy. Zásadní pro dnešní obecní 

normotvorbu byla také geneze rozhodovací praxe Ústavního soudu, kdy docházelo 

postupně ke změně výkladu čl. 104 odst. 3 Ústavy, na základě kterého, jsou obce 

aktuálně přímo zmocněny vydávat obecní předpisy v samostatné působnosti a 

stanovovat jimi i povinnosti.  Během let došlo k postupnému uvolňování otěží pro 

obecní normotvorbu v samostatné působnosti, kdy za nejdůležitější bývá považován 

tzv. Jirkovský nález. Toto rozhodnutí ve věci obecně závazné vyhlášky obce Jirkov 

z prosince roku 2007 však nelze jednostranně považovat za příkrý obrat v názorech 

Ústavního soudu, nýbrž je nutné zohlednit předchozí postupný vývoj v jeho 

rozhodování.188  

V rámci podkapitoly současné právní úpravy je také popsán tzv. test čtyř 

kroků, který používá Ústavní soud ke zjištění, zda je napadená obecně závazná 

vyhláška skutečně v rozporu se zákonem nebo ústavním pořádkem. Test čtyř kroků se 

skládá z (i.) přezkumu pravomoci obce vydávat OZV a zákonnosti procesu jejího 

přijetí, (ii.) ze zkoumání dodržení hranic věcné působnosti obce, (iii.) ze zkoumání, 

zda obec při vydávání OZV nezneužila svěřenou působnost a (iv.) z přezkumu obsahu 

vyhlášky z hlediska její „rozumnosti“, resp. „nerozumnosti“.  

Kapitola čtvrtá popisuje proces přijetí obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem 

obce na veřejném zasedání, včetně událostí, které mu předcházejí, a které dle zákona 

musí následovat, aby přijatý předpis nabyl platnosti a účinnosti. Podmínkou výše 

uvedeného je vyhlášení předpisu, neboť již zmíněná zásada ignorantia iuris non 

excusat (neznalost právních předpisů neomlouvá), předpokládá k vymahatelnosti 

stanovených povinností možnost seznámení se s nimi.  

Další, rozsahově nejobjemnější, část rozebírá jednotlivé oblasti úpravy OZV. 

Těmi jsou regulace provozní doby hostinských zařízení, regulace hluku a úprava 

nočního klidu, konzumace alkoholu a kouření na veřejných prostranstvích, prostituce, 

žebrání, regulace chovu a pohybu zvířat, sezení na místech, která k  tomu nejsou 

primárně určena, pořádání veřejně přístupných akcí, používání zábavní pyrotechniky 

a veřejná produkce neboli busking. V závěru se práce věnuje následkům nedodržení 

                                                
188 RAJCHL, Jiří. In Klíma, K. a kol. Odpovědnost územní samosprávy. Praha: Metropolitan 

University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-09-0. S. 204. 
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povinností, které obecně závazná vyhláška stanoví a rozboru zabezpečení veřejného 

pořádku. Poslední kapitola pak představuje a hodnotí obecně závazné vyhlášky 

v oblasti veřejného pořádku statutárního města Jihlava.  

Po zhodnocení jednotlivých témat úpravy bylo zjištěno, že judikatura Ústavního 

soudu se víceméně ustálila, stále je však nucena reagovat na obecní tvořivost a 

novelizace ze strany zákonodárců. Ústavní soud totiž ve svých nálezech často 

upozorňuje na možný tematický překryv mezi zákonnou úpravou a úpravou na 

samosprávné úrovni, ten však nesmí nastat v předmětu a cíli těchto předpisů. 

 Se závěry práce je třeba pracovat nanejvýš obezřetně z důvodu omezené 

informační základny práce. K dosažení podrobnějších výsledků by bylo třeba 

analyzovat větší množství obecně závazných vyhlášek ze vzorku vícero obcí, což by 

ovšem přesahovalo rozsah této práce.  

 Při zpracování práce mne nejvíce zaujala různorodost oblastí normotvorby 

v samostatné působnosti a uvědomění si, jaké konkrétní problémy obce řeší a kolik 

našich spoluobčanů se na tvorbě právních předpisů členstvím v obecních 

zastupitelstvech podílí.  
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Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku s cílem zjištění, v jaké míře a kvalitě obce 

využívají zmocnění k normotvorbě v samostatné působnosti při regulaci činností 

narušujících veřejný pořádek, a jak při ní jednotlivá zastupitelstva vycházejí ze 

znalosti místního prostředí. V úvodní části jsou vymezeny zásadní pojmy pro lepší 

porozumění problematiky, kterými jsou obec, veřejný pořádek, veřejné prostranství a 

obecně závazné vyhlášky, přičemž chápání neurčitého právního pojmu veřejného 

pořádku je porovnáno s jeho výkladem v sousedních zemích. Dále je shrnuta historie 

obecní samosprávy od roku 1848 do současnosti s představením jejího významu a 

zaměřením na obecní normotvorbu v samostatné působnosti. Vzhledem k tomu, že 

nahlížení Ústavního soudu na zmocňovací ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy České 

republiky prošlo vývojem, je v práci rozebrána i tato geneze důležitá pro rozhodovací 

praxi v dnešní době.  

Další část se věnuje aktuální právní úpravě procesu přijetí obecně závazné 

vyhlášky zastupitelstvem a následným možným přezkumem zákonnosti ze strany 

Ústavního soudu, který používá tzv. test čtyř kroků. Zásadní pro obsah textu je část 

věnovaná jednotlivým oblastem úpravy, které obce nejčastěji regulují. V závěru se 

diplomová práce věnuje následkům porušení povinností, které obecně závazná 

vyhláška stanoví. Poslední část pak obsahuje shrnutí a zhodnocení obecně závazných 

vyhlášek statutárního města Jihlava. 

Text prolínají statistické údaje Ministerstva vnitra - Odboru veřejné správy, 

dozoru a kontroly, kterému obce zasílají schválené a vyhlášené obecně závazné 

vyhlášky k předběžné kontrole její zákonnosti. Práce došla k závěru, že s ohledem na 

vývoj judikatury Ústavního soudu, zákonným novelizacím a dynamice místních 

poměrů v jednotlivých místech využívají obce dané možnosti vydávat obecně závazné 

vyhlášky k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v relativně velké míře, přičemž 

jsou nuceny upravovat je dle aktuálních potřeb. 

 

Klíčová slova: obecně závazná vyhláška, veřejný pořádek, obecní normotvorba 
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Generally binding regulations of municipalities for securing local issues of 

public order 

 

Abstract 

This master thesis deals with generally binding regulations of municipalities 

for securing local issues of public order in pursuance of finding out to what extend 

and quality the municipalities do use the authorisation for lawmaking in independent 

competence while regulating the activities that disrupt public order; and also in 

pursuance of finding out how the individual municipal councils base their decisions 

on the knowledge of the local environment. In the introductory part the essential terms 

for better understanding of the area are defined. There are terms as municipality, 

public order, public place and generally binding regulations, while the understanding 

of the imprecise legal concept of public order is compared to the interpretation in 

neighbouring countries. Furthermore, the history of municipal self-government from 

the year 1848 up to the present day is summarized while presenting its importance and 

focusing on municipal lawmaking in independent competence. Considering that the 

approach of the Constitutional Court to the enabling provision of Article 104, 

paragraph 3 of the Constitution of the Czech Republic has developed, this thesis also 

analyses this genesis that is nowadays important for the case law. 

The following part deals with current legislation regarding the procedure of 

adopting generally binding regulation by the local government and also with the 

following possible judicial review by the Constitutional Court that uses the so-called 

four-step-test. The essential part for the subject is the one that concentrates on the 

individual areas of legislation that are most frequently regulated by municipalities. At 

the end the master thesis deals with the consequences of not carrying out the duties 

that the generally binding regulation sets. The final part consists of summarization 

and evaluation of generally binding regulations of the statutory city of Jihlava. 

The statistical data of the Ministry of the Interior, the Department of Public 

Administration, Supervision and Control are integrated into the text. The 

municipalities send the approved and published generally binding regulations for 

preliminary control of legality to this department. This thesis has concluded that given 

the evolution of the case law of the Constitutional Court, the amendments and the 

dynamics of the local circumstances in various places, the municipalities make use of 
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the given possibility of passing the generally binding regulations for securing the 

issues of public order on relatively large scale and are simultaneously forced to adjust 

them according to present needs.  

 

Key word: generally binding regulation, public order, municipal lawmaking 

 

 

 

 

 

 


