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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. 
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