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Úvod
Tématem mé diplomové práce je normotvorná činnost krajů. Samotný pojem
normotvorby je značně široký, jeho naplnění by tak překročilo stanovený rozsah diplomové
práce. S ohledem na to bude práce pojednávat pouze o jedné z forem normotvorné činnosti
krajů, právních předpisech, vydávaných v mezích jejich samostatné i přenesené působnosti.
V práci se budu zabývat všemi aspekty tvorby krajských právních předpisů, jejich přijímáním,
vydáváním, právní úpravou státního dozoru nad jejich vydáváním a jejich rušením.
Problematiku krajské normotvorby, především pak vydávání právních předpisů,
považuji za zajímavou už jen z toho důvodu, že vedle normotvorby obcí bývá podle mého
názoru spíše upozaďována. Judikatura i odborná literatura věnují obecní normotvorbě značnou
pozornost a pro krajskou normotvorbu na tyto rozbory vesměs jen odkazují. Přestože jsou ale
ústavní základy obecní i krajské normotvorby stejné, v závislosti na jejich různé zákonné
úpravě se právní předpisy obcí a krajů v některých aspektech liší.
V přístupu k obecní i krajské normotvorbě je za určitý průlom považován všeobecně
známý tzv. „jirkovský nález“, jehož vyhlášením v roce 2007 Ústavní soud do jisté míry otevřel
prostor pro svobodnou normotvorbu obcí a krajů, do té doby značně omezený nutností
zvláštního zákonného zmocnění pro vydávání právních předpisů. Jak ale bylo avizováno, právní
úprava krajské normotvorby se zejména v rozsahu samostatné působnosti, ve které mohou kraje
prostřednictvím vlastních právních předpisů uplatňovat své právo na samosprávu, od právní
úpravy obecní normotvorby liší. Protože však právní předpisy krajů dosud nebyly předmětem
přezkumu Ústavního soudu, pokusím se reálný dopad jirkovského nálezu na krajskou
normotvorbu demonstrovat analýzou předmětu i rozsahu vydaných právních předpisů krajů.
Stanovila jsem si proto několik cílů, které jsem shrnula do třech bodů:
1) vyložit ústavní i teoretické zakotvení tvorby právních předpisů krajů;
2) popsat proces tvorby a vydávání právních předpisů krajů a s tím spojeného státního dozoru;
3) zkoumat faktický rozsah tvorby práva ze strany krajů.
Na základě výše uvedených vytčených cílů je diplomová práce systematicky rozdělena
do tří částí, které jsou tvořeny deseti kapitolami dále rozdělenými na subkapitoly.
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V úvodní části vymezuji základní pojmy jako norma, normotvorba a právotvorba, právní
a interní předpisy. Představuji rovněž ústavní východiska normotvorby krajů a formy této
činnosti. Důležité je zejména rozlišení právních předpisů vydávaných v samostatné a přenesené
působnosti krajů, zaměřuji se také na jejich povahu a podmínky pro jejich vydávání.
Druhá část navazuje na úvodní vymezení ústavních a zákonných mezí pro vydávání
právních předpisů krajů. Zaměřuji se v ní na celý proces normotvorby krajů od přípravy
po jejich vyhlášení v ústředním publikačním prostředku kraje a případné rušení právních
předpisů krajů. S výkonem samostatné i přenesené působnosti krajů souvisí státní dozor
nad vydáváním jejich právních předpisů. Druhou část práce proto tvoří 4 na sebe logicky
navazující kapitoly. V kapitole nazvané Tvorba a přijímání právních předpisů kraje se zabývám
přípravou obecně závazných vyhlášek a nařízení, jejich náležitostmi a procesem jejich
přijímání. V kapitole nazvané Publikace právních předpisů se zaměřuji na způsoby vyhlášení
krajských právních předpisů a s tím spojenou platnost a účinnost.

Následující kapitola

se věnuje dozoru nad vydáváním obecně závazných vyhlášek a nařízení. Kapitola s názvem
Derogace právních předpisů krajů je věnována jejich rušení samotnými kraji, Ústavním soudem
a případně i dalšími orgány.
Třetí a zároveň poslední část lze považovat za část zvláštní. Uvádím v ní přehled všech
oblastí, které kraje regulují či v minulosti regulovaly jak prostřednictvím obecně závazných
vyhlášek, tak prostřednictvím nařízení. Cílem třetí části diplomové práce je ilustrovat poznatky
z předchozích částí, zejména pak části první, proto v ní uvádím rovněž přehled počtu všech
vydaných obecně závazných vyhlášek a nařízení krajů podle oblasti úpravy. Provedu analýzu
jednotlivých oblastí úpravy, abych zjistila, jaké oblasti kraje konkrétně regulují a v jaké míře
využívají svého oprávnění k vydávání právních předpisů.
Součástí třetí části práce je také přehled počtu všech právních předpisů krajů vydaných
v letech 2001-2019. Jeho účelem je vyhodnotit, v jakém rozsahu regulují kraje vztahy na svém
území, jak využívají všech svých zákonných zmocnění pro vydávání právních předpisů a jakou
tendenci má vývoj rozsahu normotvorné činnosti krajů. Prostřednictvím sumarizace a analýzy
vydaných obecně závazných vyhlášek krajů chci rovněž zjistit faktický dopad zmiňovaného
jirkovského nálezu na předmět i rozsah normotvorné činnosti krajů.
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1. Základy normotvorné činnosti krajů
V úvodní části práce je třeba vymezit několik základních pojmů, které jsou pro tuto práci
a její zaměření stěžejní. Těmito pojmy jsou zejména normotvorba a s ní související pojmy
norem a normativních právních aktů. Pro další část práce je také důležité přiblížit postavení
krajů jako subjektů územní samosprávy a především rozlišit jejich samostatnou a přenesenou
působnost.
Po vymezení základních pojmů je v této části práce dále pozornost zaměřena již pouze
na jednu z forem normotvorné činnosti krajů, na právní předpisy a jejich tvorbu, přičemž budou
rozlišeny druhy právních předpisů krajů a následně předestřeny ústavní základy pro jejich
vydávání. Protože v dílčích aspektech problematiky krajské normotvorby existuje značná
názorová nejednotnost, bude jim v této části práce věnována pozornost.

1.1. Vymezení základních pojmů
Normotvorba
Normotvorba je pojem označující tvorbu norem jakožto prostředku regulace chování lidí.
Prostřednictvím této regulace normy stanovují chování z jejich hlediska žádoucí či naopak
nežádoucí. Ty normy, které mají státem stanovenou formu pramene práva, jsou normy právní.
Právní normy lze tedy definovat jako obecně závazná pravidla lidského chování, stanovená
nebo uznaná státem, jejichž porušení stát sankcionuje.1
V úvodu je pojem normotvorby označen jako tvorba norem, což je pojem značně široký,
protože kromě norem právních může obsáhnout také tvorbu všech ostatních norem. V literatuře
je proto někdy užíváno výstižnější označení právotvorba,2 vztahující se pouze na tvorbu norem
právních. Nicméně nejen judikatura, ale také velká část autorů často používá oba pojmy jako
synonymní.3 Pro účely této práce užívám pojmu normotvorba jako označení tvorby norem
právních, a to ve formě právních předpisů.

1
2
3

K normám a normativním aktům GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 28 a násl.
Např. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 42 a násl.
Viz např. BŘEŇ, J. Obecní normotvorba a reforma veřejné správy. Moderní obec [online]. 2003 [cit. 31. 5.
2019]. Dostupné z : https://www.moderniobec.cz/obecni-normotvorba-a-reforma-verejne-spravy/.
PRŮCHA, P. K režimu a některým aktuálním otázkám normotvorné pravomoci obcí. In PRŮCHA, Petr, ed.
K normotvorné pravomoci obcí: (sborník příspěvků z konference) 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998.
s. 7 a násl. ZÁŘECKÝ, P. K normotvorné činnosti obcí (vyšších územních samosprávných celků) in Správní
právo 2/1996, s. 65-72. KADEČKA, S. Svobodná normotvorba obcí. Moderní obec [online]. 2000 [cit. 31.
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Právní předpisy
Právní předpisy jsou vnější formou právních norem a zdrojem jejich obsahu, jsou
normativními právními akty s obecnou závazností, spočívající v uplatnění právního aktu vůči
všem subjektům na určitém území. Právní předpisy musí mít písemnou formu a musí být
publikovány zákonem stanoveným způsobem.4
Právní předpisy jsou prameny práva obsahující právní normy, na základě tzv. právní síly
tvoří systém platných pramenů práva, hierarchicky uspořádaný právní řád. Právní řád České
republiky je tvořen ústavními zákony a zákony, mající v jeho rámci nejvyšší právní sílu,
dále ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k nimž dal podle čl. 10
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Ústava“)

souhlas Parlament České republiky, dalšími právními předpisy a nálezy

Ústavního soudu, jimiž zrušil zákon či jeho jednotlivé ustanovení nebo jiný právní předpis
či jeho jednotlivé ustanovení.5
Interní předpisy
Interní předpisy jsou normativní akty, závazné na základě právních předpisů a jen pro toho,
kdo je na základě zákona účastníkem určitého vztahu, jehož se týkají. 6 D. Hendrych označuje
interní předpisy jako interní akty abstraktní povahy, sloužící především k uspořádání poměrů
uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek veřejné správy na základě právně zakotveného
vztahu podřízenosti k vydavateli interního předpisu.7 V. Sládeček pak vymezuje interní
předpisy následovně. „Vnitřní předpisy jsou abstraktní akty vydávané v rámci určité
organizační struktury nadřízeným vůči podřízeným, a to právě na základě vztahu nadřízenosti
a podřízenosti; nemají povahu pramene práva, zavazují pouze podřízené“. 8

4
5
6
7
8

5. 2019]. Dostupné z: https://www.moderniobec.cz/svobodna-normotvorba-obci/. SCHELLEOVÁ, I. Zásahy
Ústavního soudu ČR do normotvorné pravomoci obcí. In: PRŮCHA, P., ed. K normotvorné pravomoci obcí:
(sborník příspěvků z konference) 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 137 a násl.
ŠÍN, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 15.
GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualizované vydání Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013, s. 82.
GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualizované vydání Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013, s. 76.
D. HENDRYCH, M. KOPECKÝ in HENDRYCH, D. a kol., Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha :
C. H. Beck, 2016. S. 130-132.
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: ASPI, 2013, s. 76.
K některým aspektům interních předpisů se vyjádřil Ústavní soud, např. v nálezu ze dne 12. 4. 1994, sp. zn.
Pl. ÚS 49/93, nálezu ze dne 2. 6. 1994, sp. zn. IV. ÚS 42/94, a také Nejvyšší správní soud, např. k souladu
správního aktu s interní instrukcí v rozhodnutí ze dne 23. 8. 2007, čj. 7 Afs 45/2007-251.
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Interní předpisy, jinak také vnitřní předpisy nebo interní normativní instrukce, jsou
pro řádné fungování veřejné správy zcela zásadní, neboť upravují běžný chod nižších
organizačních složek veřejné správy a organizaci jejich činnosti. Konkrétní název vnitřních
předpisů povětšinou není právně upraven, bývají tak označovány různě, např. jako směrnice,
pokyny, příkazy nebo rozkazy. Právně upraven nebývá rovněž proces tvorby vnitřních
předpisů, jejich publikace ani platnost, ovšem s určitými výjimkami. Například v případě krajů
upravuje § 92 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podmínku
platnosti směrnic ministerstva a jiného ústředního správního úřadu, kterou je jejich publikace.9
Interní normativní akty bezesporu patří mezi významné akty normotvorné činnosti krajů,
nejsou ale předmětem zkoumání této práce. V této práci se chci zaměřovat pouze na tvorbu
právních předpisů krajů, jak jsem již vymezila v úvodu.
Územní samospráva
Územní samospráva je jednou z forem samosprávy. Označuje oprávnění určitého
společenství, vymezené územní jednotky, obstarávat právem vymezený okruh svých záležitostí
samostatně, relativně nezávisle na širším společenství, jehož je také součástí. Evropská charta
místní samosprávy označuje územní samosprávu ve svém čl. 3 odst. 1 jako „právo a schopnost
místních společenství v mezích daných zákonem a na svou odpovědnost a v zájmu místního
obyvatelstva upravovat a spravovat podstatnou část věcí veřejných“.10
Subjekty územní samosprávy jsou v České republice podle ustanovení čl. 99 Ústavy
obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky.
Subjekty územní samosprávy, tedy územní samosprávné celky, spravují své záležitosti vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost, přičemž o nich rozhodují buď přímo, nebo prostřednictvím
volených orgánů.11
Územní samospráva podle čl. 100 odst. 1 Ústavy je nezadatelným právem územních
samosprávných celků spravovat své věci samostatně, neodvozuje se od státu, ale je právem,
které stát pouze uznává a potvrzuje. Právo na samosprávu územních samosprávných celků je

9
10
11

SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: ASPI, 2013, s. 75-79.
Sdělení č. 181/1999 Sb., sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské charty místní samosprávy.
K pojmu územní samosprávy blíže např. GERLOCH, A. HŘEBEJK, J. ZOUBEK, V. Ústavní systém České
republiky. Základy českého ústavního práva. 2002, 2010 – dotisk, s. 269 a násl. KOPECKÝ, M. Správní
právo. Obecná část. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 93 a násl. M. KOPECKÝ in HENDRYCH, D. a
kol., Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016. S. 86 a násl.
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zaručeno čl. 8 Ústavy, patřícím mezi základní ustanovení Ústavy, která jsou podstatnou
náležitostí demokratického právního státu, a jeho změna je nepřípustná jak ve smyslu čl. 9
odst. 2 Ústavy, tak ve smyslu čl. 1 odst. 2 Evropské charty místní samosprávy.12 Podle čl. 101
odst. 4 Ústavy má stát právo zasahovat do činnosti územních samosprávných celků jen pokud
to vyžaduje ochrana zákona, a to jen zákonem stanoveným způsobem.13
Kraje jako vyšší územní samosprávné celky
Kraje jsou podle ustanovení čl. 99 Ústavy vyššími územními samosprávnými celky,
tedy územními společenstvími občanů, jimž podle čl. 100 odst. 1 Ústavy náleží právo
na samosprávu. V České republice je 14 vyšších územních samosprávných celků, a to 13 krajů
a hlavní město Praha. Kraji jsou Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský
kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj.14 Hlavní město
Praha má zvláštní úpravu zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů. Podle jeho § 1 odst. 1 má hlavní město Praha specifické postavení obce i kraje, zůstává
proto stranou zájmu této práce.
Kraje jsou jako subjekty územní samosprávy veřejnoprávními korporacemi, které
mohou mít na základě čl. 101 odst. 3 Ústavy vlastní majetek a hospodařit s ním podle vlastního
rozpočtu. Svou působnost kraje vykonávají skrze své vlastní volené orgány. Podle čl. 101
odst. 2 Ústavy jsou kraje samostatně spravovány zastupitelstvem, jehož členové jsou voleni
tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle čl. 102
odst. 1 Ústavy. Vymezení rozsahu působnosti zastupitelstev přenechává Ústava v čl. 104 odst.
1 zákonu, kterým je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„krajské zřízení“).
Působnost krajů
Působnost krajů je souhrnem práv a povinností, které jsou krajům stanoveny k plnění jejich
úkolů. Územní působnost krajů je určena hranicemi jejich územního obvodu, v jehož rámci
12

13
14

SLÁDEČEK, V., MILULE, V., SUCHÁNEK, R., SYLLOVÁ, J., Ústava České republiky. 2. vydání.
[online]. Praha : C. H. Beck, 2016 [cit. 25.6.2019]. S. 98-103. Dost. z: www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgzpwk232geztclttmjptcojzgnptcx3dnq4a.
Územní samospráva však neznamená svrchovanost místních společenství viz nález Ústavního soudu ze dne
5. února 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02.
Ust. čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně
ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
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mohou kraje a jejich orgán vykonávat své úkoly. V rámci tohoto území mohou kraje a jejich
orgány realizovat svou věcnou působnost. Věcnou působností krajů je okruh společenských
vztahů, v nichž vykonávají svou pravomoc, zahrnujíce veřejné záležitosti různého charakteru.
Kraje vystupují jako nositelé veřejné správy s pravomocí, tzn. veřejnými oprávněními vůči
fyzickým a právnickým osobám.15
Věcná působnost krajů je dvojího charakteru – působnost samostatná, která je projevem
decentralizace veřejné správy, kdy je nositelem veřejné správy kraj jako subjekt odlišný
od státu, a působnost přenesená, která je projevem dekoncentrace státní správy, kdy je kraj,
resp. jeho orgány, jejím nepřímým vykonavatelem.16
Do samostatné působnosti kraje náleží výkon územní samosprávy, kam se řadí zejména
záležitosti dotýkající se života obyvatel kraje. Kraj jako subjekt veřejné správy tyto záležitosti
vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Podle čl. 104 odst. 2 Ústavy ve věcech
samosprávy rozhodují zastupitelstva, jejichž působnost může být podle odst. 1 stanovena jen
zákonem. Rozsah samostatné působnosti kraje upravuje § 14 odst. 1 krajského zřízení.17
Přenesená působnost náleží jinému subjektu, státu, který část pravomocí deleguje na orgány
krajů, což předpokládá Ústava ve svém čl. 105, podle něhož lze orgánům samosprávy svěřit
výkon státní správy tehdy, stanoví-li tak zákon. Kraje, resp. jejich orgány, se potom stávají
nepřímými vykonavateli státní správy v přenesené působnosti. Krajské zřízení stanovuje v § 29
odst. 1, že orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech,
které stanoví zákon.18

Rozlišení samostatné a přenesené působnosti krajů má pro tuto práci význam zejména
s ohledem na tvorbu jejich právních předpisů, které jsou proto dvojího druhu – obecně závazné
vyhlášky vydávané v samostatné působnosti kraje a nařízení kraje vydávaná v oblasti přenesené
působnosti.

15
16

17
18

KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 165 a násl.
KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 105 a násl. VEDRAL,
J. Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy. Vyd. 1. Praha: Institut pro místní správu Praha,
2006, s. 7 a násl.
KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 173 a násl.
KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 170 a násl.
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1.2. Právní předpisy vydávané v samostatné působnosti krajů
Jedním ze základních projevů práva na samosprávu je vydávání vlastních právních
předpisů. Kraje tak činí na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy, podle kterého mohou zastupitelstva
vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích své působnosti. Ústava sice zmocňuje k vydávání
obecně závazných vyhlášek přímo zastupitelstvo, subjektem územní samosprávy je ale kraj
a působnost zastupitelstva je vždy součástí samostatné působnosti kraje. Rozsah samostatné
působnosti kraje Ústava nekonkretizuje, ale ponechává jej běžnému zákonu.19
Zákonem upravujícím rozsah samostatné působnosti je krajské zřízení, které ve svém
ustanovení § 14 odst. 1 uvádí, že do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou
v zájmu kraje a jeho občanů, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.20 Podle § 14 odst. 2
krajského zřízení patří do samostatné působnosti kraje zejména záležitosti uvedené v § 11, § 35
a § 59, s výjimkou vydávání nařízení kraje, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti
svěří zákon.21 Zákon tak vymezuje rozsah samostatné působnosti kraje odkazem na výčet
činností náležejících do působnosti zastupitelstva a rady kraje.22
Obecně závazné vyhlášky musí být podle § 8 odst. 1 krajského zřízení v souladu
se zákony, přičemž lze dovodit rovněž nutnost souladu s prameny práva vyšší právní síly.
Obecně závazné vyhlášky nemohou upravovat záležitosti, které jsou svěřeny zákonu, ani
záležitosti, které upravují příslušné správní úřady na základě svého zákonného zmocnění.23
Obecně závazné vyhlášky také nemohou provést subdelegaci a tím legislativní pravomoc
přenést na další subjekt. Z hlediska tzv. absolutní právní síly, reflektující vztah vzájemné
nadřazenosti a podřazenosti právních předpisů v hierarchii práva, jsou proto sekundárními,
neboli podzákonnými právními předpisy.24
Obecně závazné vyhlášky neprovádí zákony, ale jsou projevem práva na samosprávu
ve smyslu čl. 100 odst. 1 Ústavy, jimiž mohou zastupitelstva v mezích zákonem dané
samostatné působnosti krajů vydávat vlastní právní předpisy a tím zakládat nová obecně

19
20
21
22
23
24

KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 142. Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 5.2.2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02.
Srov. § 1 odst. 4 krajského zřízení, podle kterého je všeobecným úkolem krajů pečovat o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů.
Ustanovení § 11 krajského zřízení bylo zrušeno s účinností od 1.7.2017.
KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 183.
Srov. nález Ústavního soudu ze dne 19.10.1999, sp. zn. Pl. ÚS 14/99, nález Ústavního soudu ze dne
11.12.2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06, nález Ústavního soudu ze dne 5.12.2006, sp. zn. Pl. ÚS 41/04.
KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 272-274.
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závazná pravidla chování. Znakem obecně závazných vyhlášek je jejich obecnost nejen
pro občany kraje, ale případně i pro další osoby se vztahem k území příslušného kraje. Dalším
znakem obecně závazných vyhlášek je jejich abstraktnost, protože by neměly upravovat poměry
konkrétně určených osob v konkrétně určených situacích.25
Výše uvedené podmínky pro vydávání obecně závazných vyhlášek krajů doplňuje
ustanovení § 6 krajského zřízení, podle kterého mohou kraje svými obecně závaznými
vyhláškami ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon. Znění
tohoto ustanovení pak nutně svádí k výkladu, podle něhož lze obecně závaznou vyhláškou kraje
stanovit povinnosti osobám jen tehdy, pokud k tomu má kraj zvláštní zákonné zmocnění.
Někteří autoři proto také rozlišují obecně závazné vyhlášky na ty, které stanovují povinnosti
osobám, a na obecně závazné vyhlášky nestanovící povinnosti.26 Je totiž nesporné, že pro
vydávání obecně závazných vyhlášek, které povinnosti fyzickým a právnickým osobám
nestanoví, kraje výslovné zákonné zmocnění nepotřebují. Obecně závazné vyhlášky jsou však
obecně závazným pramenem práva, není proto snadné najít předmět takové úpravy.27
Protože je však ustanovení § 6 krajského zřízení ve srovnání s ústavním zmocněním
obsaženým v čl. 104 odst. 3 Ústavy značným omezením normotvorné činnosti krajů, je třeba
pokusit se tuto problematiku trochu rozvést.

1.2.1. K právní povaze obecně závazných vyhlášek
Zákonná úprava možnosti územních samosprávných celků stanovit obecně závaznými
vyhláškami povinnosti byla vždy sporným bodem při vydávání právních předpisů v jejich
samostatné působnosti. Podle ustanovení § 6 krajského zřízení totiž lze obecně závaznou
vyhláškou kraje, vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti, ukládat
povinnosti fyzickým a právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon.28

25

26
27

28

K míře abstraktnosti obecně závazných vyhlášek např. nález Ústavního soudu za dne 7. 9. 2011, sp. zn. Pl.
Ús 56/10, v němž uvedl, že „regulace jedinečných případů a jejich vydělení z rámce obecnosti musí být
jednoznačně objektivně a jednoznačně ospravedlněná a nesmí být výrazem libovůle (…) Vztahovat bez
dalšího požadavek obecnosti ve stejné míře na obecně závazné vyhlášky, které regulují aktivity a důsledky
lidské činnosti (…) podle místních specifik, by bylo nepřípadné.“
Např. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vydání. Praha: Linde, 2008, s. 56-57.
KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 147. Srov. též COGAN, R. Zákon o krajích. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer,
2018, s. 18-21.
Srov. též ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Jak uvádí např. S Kadečka, ustanovení § 6 krajského zřízení je ve srovnání s ústavním
zmocněním krajů v čl. 104 odst. 3 Ústavy, podle kterého mohou zastupitelstva vydávat obecně
závazné vyhlášky v mezích své působnosti, významným omezením. Ústavní zmocnění totiž
odkazuje na zákonné vymezení rozsahu samostatné působnosti kraje v § 14 odst. 1 a 2 krajského
zřízení, které je ve srovnání s dikcí ustanovení § 6 krajského zřízení evidentně širší.
Jako nevhodné S. Kadečka rovněž označuje systematické zařazení tohoto ustanovení, a to před
samotný výčet druhů právních předpisů kraje i podmínek jejich vydávání v § 8 krajského
zřízení. Zákon tak představuje adresátům první omezení pro vydávání jednoho z druhů právních
předpisů ještě předtím, než jim je dána možnost se s jejich jednotlivými druhy seznámit.
Zásadním argumentem je potom originární povaha obecně závazných vyhlášek, protože
zmocnění k jejich vydávání má na rozdíl od oprávnění k vydávání nařízení základ v Ústavě,
stejně jako vydávání ústavních zákonů, zákonů a zákonných opatření. Jako originární, tedy
neodvozené právní předpisy, pak obecně závazné vyhlášky už žádné další zmocnění
nepotřebují.29
Pro zodpovězení otázky, zda je pro vydání obecně závazné vyhlášky kraje stanovící
povinnosti osobám třeba zákonného zmocnění, je proto zásadním určení povahy těchto
právních předpisů. Totiž určení, zda jsou obecně závazné vyhlášky krajů právními předpisy
originárními nebo derivativními.
Znaky originární povahy obecně závazných vyhlášek
Ústavní zmocnění pro vydávání obecně závazných vyhlášek v čl. 104 odst. 3 Ústavy
uvádí řada autorů jako důvod jejich označení za právní předpisy originární.30 Originární právní
předpisy nejsou odvozeny od jiných právních předpisů, pro jejich vydávání proto není třeba
výslovného zákonného zmocnění. K vydání originárního právního předpisu v mezích své
samostatné působnosti tedy kraj vedle ústavního zmocnění již další zákonné zmocnění
nepotřebuje, a to ani pokud jím stanoví povinnosti fyzickým a právnickým osobám.
Možnost krajů vydávat obecně závazné vyhlášky je označována za ústavní konkretizaci
jejich práva na samosprávu a neměla by proto být zákonem nijak omezována. Obecně závazné

29
30

Viz KADEČKA, S. Právo obcí krajů v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 272-274.
Např. GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.
S. 84. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 80 a násl.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vydání. Praha: Linde, 2008. 54 s. KNAPP, V. ŠÍN, Z.
BĚHAN, P. KRÁL, K. Tvorba práva a její pravidla in Právní rádce 3/1996. ZÁŘECKÝ, P. K normotvorné
činnosti obcí (vyšších územních samosprávných celků) in Správní právo 2/1996, s. 65.
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vyhlášky zakládají nové právní normy, v mezích samostatné působnosti krajů zakládají nová
obecně závazná pravidla chování, aniž by k tomu kraje potřebovaly výslovné zákonné
zmocnění. Podle S. Kadečky je čl. 104 odst. 3 Ústavy „jednoznačným ústavním zmocněním
k tomu, aby územní samospráva mohla v mezích své působnosti vydávat obecně závazné
vyhlášky v mezích své působnosti vymezené jednak zákonem o obcích (…), jednak zákonem
o krajích“.31 Dále pak S. Kadečka uvádí, že ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy nelze považovat
za normu, od které jsou obecně závazné vyhlášky odvozovány, „pak by totiž nebylo možné
za neodvozené právní předpisy považovat ani zákony Paramentu ČR“.32
Znaky derivativní povahy obecně závazných vyhlášek
Ačkoli je zmocňovací ustanovení pro vydávání právních předpisů subjektů územní
samosprávy v čl. 104 odst. 3 Ústavy nesporné, část autorů jej nepovažuje za dostačující
a obecně závazným vyhláškám přisuzuje povahu právních předpisů derivativních, tedy
odvozených. Uvedené ústavní zmocnění totiž obsahuje odkaz k zákonnému vymezení
působnosti zastupitelstva, resp. působnosti kraje, samostatně by proto nebylo zcela jistě úplné.
Rozsah samostatné působnosti kraje, v jehož mezích je zastupitelstvo oprávněno vydávat
obecně závazné vyhlášky, však ponechává Ústava k úpravě zákonu – krajskému zřízení v jeho
§ 14 odst. 1 a 2. Obdobně je tomu ostatně i v případě vydávání obecně závazných vyhlášek
obcemi, kdy rozsah jejich samostatné působnosti stanovuje § 35 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“).
Např. podle V. Sládečka musí pro vydání obecně závazné vyhlášky existovat faktické
zmocnění, tedy zákonně vymezená samostatná působnost v krajském zřízení, na základě které
lze teprve vydat právní předpis.33 Stejně i P. Höllander poukazuje na to, že ústavní zmocnění
v čl. 104 odst. 3 Ústavy obsahuje pouze neúplnou zmocňovací normu, a uvádí, že obecně
závazné vyhlášky „jsou vydávány na základě ústavního a zákonného zmocnění, jsou tedy
sekundárními – z pohledu důvodu platnosti nikoli originárními“.34 Částečně originární povahu
obecně závazných vyhlášek připouští např. M. Kopecký v jejich pojetí jako pramene práva,
31
32

33
34

KADEČKA, S. Právo obcí krajů v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 79.
KADEČKA, S. Právo obcí krajů v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 78. Podobně
ZÁŘECKÝ, P. K normotvorné činnosti obcí (vyšších územních samosprávných celků). In: Správní právo
2/1996, s. 66-72.
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vyd. Praha: ASPI, 2013, s. 66.
HÖLLANDER, P. Otazníky ústavnosti obecních vyhlášek. In: KADEČKA, S., ed., HAVLAN, P., ed. a
VALACHOVÁ, K, ed. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní
konference/workshopu: Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s 330.
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„který v zákonem vymezených mezích stanoví nová pravidla chování, která by jinak
neexistovala“. V dalším však jejich neodvozenou povahu vylučuje, protože bez dostatečného
zákonného základu by kraje nemohly vystupovat jako nositelé veřejné mocenské autority,
a tedy ani vydávat obecně závazné vyhlášky.35
Podle mého názoru je spornost povahy obecně závazných vyhlášek spíše otázkou určité
terminologické nejednotnosti.
Pokud totiž považujeme obecně závazné vyhlášky krajů za originární prameny práva,
neodvozené od dalších právních předpisů, není pro jejich vydávání třeba zákonného zmocnění.
Ústavní základ pro jejich vydávání pak nelze považovat za zmocnění, protože jak uvádí
P. Zářecký, „Ústava se od žádné normy neodvozuje a vše, co je v ní stanoveno, platí z ní
samé“.36 Rozsah samostatné působnosti krajů v § 14 krajského zřízení lze potom chápat jako
formu zákonného vymezení hranic jejich samostatné působnosti, resp. stanovení oblastí,
v nichž mohou kraje bez zákonného zmocnění vydávat obecně závazné vyhlášky.37
Označujeme-li obecně závazné vyhlášky naopak za právní předpisy sekundární,
odvozujeme je od ústavního zmocnění v čl. 104 odst. 3 Ústavy. Pro jejich vydávání je pak třeba
zákonného zmocnění, za které považujeme ustanovení § 14 krajského zřízení, stanovující
rozsah samostatné působnosti krajů.
Zmíněná terminologická nejednotnost tedy podle mého názoru spočívá v rozlišení, zda
lze považovat čl. 104 odst. 3 Ústavy a § 14 krajského zřízení za zmocňující ustanovení. Závěr
však zůstává vždy stejný – kromě zmíněných dvou ustanovení již kraje další zákonné zmocnění
nepotřebují, což ostatně odpovídá také současnému náhledu Ústavního soudu.

1.2.2. Stručně k vývoji judikatury
V otázce právní povahy obecně závazných vyhlášek má zásadní úlohu výklad a aplikace
ústavních a zákonných ustanovení o právních předpisech územních samosprávných celků
ze strany Ústavního soudu, jemuž je svěřena abstraktní kontrola norem. Jeho náhled na tuto
problematiku přitom doznal značného vývoje. Předně je však třeba zdůraznit, že dosavadní
35

36
37

KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 142. Srov. také nález Ústavního soudu ze dne 18. 3. 1997. sp. zn. Pl. ÚS 37/96, nebo např.
nález Ústavního soudu ze dne 5. 5. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 28/97.
ZÁŘECKÝ, P. K normotvorné činnosti obcí (vyšších územních samosprávných celků) in Správní právo
2/1996, s. 68.
Srov. nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06.
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judikatura Ústavního soudu se vždy týkala přezkumu obecně závazných vyhlášek obcí.
Zmocnění k normotvorbě v čl. 104 odst. 3 Ústavy je však pro kraje i obce shodné a rozsah
samostatné působnosti krajů a obcí je rovněž upraven velmi podobně.38 Lze tedy prozatím
vycházet z předpokladu, že v případě přezkumu obecně závazných vyhlášek krajů by byl názor
Ústavního soudu v podstatných znacích stejný.
Ústavní soud se při své rozhodovací činnosti vždy přikláněl k názoru, že územní
samosprávné celky jsou zmocněny k normotvorbě již samotným čl. 104 odst. 3 Ústavy a jejich
obecně závazné vyhlášky jsou proto svou povahou originárními předpisy.39 Zmocnění
k originární normotvorbě však často relativizoval tím, že pro vydávání obecně závazných
vyhlášek, které ukládají povinnosti osobám, musí mít územní samosprávné celky vždy
výslovné zmocnění zákonem, a to s odkazem na čl. 4 odst. 2 Listiny,40 podle něhož lze ukládat
povinnosti jen na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv
a svobod.41
Za obrat v náhledu judikatury na podmínky pro vydávání obecně závazných vyhlášek je
považován nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. prosince 2007,
opouštějící dosavadní vesměs restriktivní výklad. V tomto nálezu, označovaném jako
„jirkovský nález“, rozhodoval Ústavní soud o návrhu ministra vnitra na zrušení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích. Ústavní soud v něm konstatoval, že jeho dosavadní
doktrína byla formulována po čtyřiceti letech totality, na počátku činnosti Ústavního soudu,
kdy musel být obsah pojmu ústavní garance územní samosprávy znovu objevován
a prosazován, a to zejména s přihlédnutím k nedostatečnému vymezení věcných oblastí, v nichž
by se právo na samosprávu územních samosprávných celků mohlo uplatnit. Novou zákonnou
úpravou a bohatou judikaturou však byla dle Ústavního soudu hranice pro přípustnou realizaci
územní samosprávy upřesněna. „Ústavní soud konstatuje, že ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy
je nutno nadále interpretovat v linii dosavadních nálezů Ústavního soudu tak, že obce jsou
přímo tímto ustanovením Ústavy zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných

38
39

40
41

Srov. ust. § 14 krajského zřízení a ust. § 35 obecního zřízení.
Např. nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 18/94; nález ze dne 17. 8. 1999, sp. zn. P1. ÚS
5/99; nález ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 62/04; nález ze dne 10. 1. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 32/05, nález ze
dne 19. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 38/05; nález ze dne 20. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 34/06.
Usnesení předsednictva Národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Listina“).
Např. nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/93; nález ze dne 5. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS
26/93.
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vyhlášek. Logickým důsledkem tohoto výkladu potom je, že na rozdíl od vydávání právních
předpisů v přenesené působnosti ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy, jehož dikce explicitní zákonné
zmocnění vyžaduje, k vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své věcné působnosti, a to
i když jsou jimi ukládány povinnosti, již obce žádné další zákonné zmocnění nepotřebují
(s výhradou ukládání daní a poplatků vzhledem k čl. 11 odst. 5 Listiny), neboť pojmově není
právního předpisu bez stanovení právních povinností“. 42
Je třeba poznamenat, že tento právní názor nebyl v judikatuře Ústavního soudu prvním,
bývá však považován za základ současného přístupu,43 protože následující judikatura
pro obecní normotvorbu již upustila od původně spíše restriktivního výkladu a přiklonila se
k originárnímu charakteru obecně závazných vyhlášek, pro jejichž vydávání jsou obce a kraje
zmocněny ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy.44
S ohledem na popsaný vývoj judikatury ve věci obecně závazných vyhlášek obcí se tak
přirozeně nabízí otázka, zda ani kraje nepotřebují pro vydávání obecně závazných vyhlášek
stanovujících povinnosti osobám zvláštní zákonné zmocnění.

1.2.3. Ke zmocnění pro vydávání obecně závazných vyhlášek
Optikou současné judikatury Ústavního soudu je třeba konstatovat, že by kraje
pro vydávání obecně závazných vyhlášek již další zákonné zmocnění potřebovat neměly,
a to ani v případě, kdy jimi ukládají povinnosti fyzickým a právnickým osobám. Explicitní
zmocnění pro vydávání obecně závazných vyhlášek krajů, obsažená v některých zákonech,
je potom třeba chápat jako určité rozšíření jejich normotvorné pravomoci. Např. V. Sládeček
k nim uvádí, že „nejde ve skutečnosti o (zákonné) zmocnění, ale o jakousi „konkretizaci“
samostatné působnosti, příp. o výslovné rozšíření možností realizace samostatné působnosti
(…)“. 45
Přistoupíme-li tedy k takovému závěru, podle něhož pro vydávání obecně závazných
vyhlášek stanovících povinnosti kraje, stejně jako obce, principiálně další zákonné zmocnění
rovněž nepotřebují, otevírá se prostor pro krajskou normotvorbu, jehož hranice jsou tvořeny
42
43
44
45

K nálezu blíže např. KROUPA, J. Změna pravidel obecní normotvorby. In Veřejná správa č. 12 [online].
2008 [cit. 7. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/zmena-pravidel-obecni-normotvorby.aspx.
Srov. např. nález ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 63/04, nález ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 57/05,
nález ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04 a zejména nález ze dne 22. 5. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 30/06.
K možnostem jejich vydávání např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/06; nález ze
dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 11/09; nález ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13.
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vyd. Praha: ASPI, 2013, s. 66.
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jednak zákonnými mezemi samostatné působnosti krajů, jednak zákonnými mezemi svobodné
normotvorby obcí. Jak ale s ohledem na omezený rozsah samostatné působnosti krajů
upozorňuje R. Cogan, „vzhledem k malým možnostem krajské samosprávy (na rozdíl od obcí)
však tato diskuze nemá většího praktického významu, pro kraje je tato diskuze zatím jen
akademickou“. 46
Slova R. Cogana mají svůj význam, protože při pohledu na aktuální stav a především
rozsah krajské normotvorby v samostatné působnosti, který bude předmětem podrobnějšího
zkoumání ve 3. části této práce, je evidentní naprostá převaha obecně závazných vyhlášek krajů
vydaných jen na základě výslovného zákonného zmocnění. Tím je v současnosti pouze
ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, na jehož základě kraje vydávají závaznou část svého plánu odpadového hospodářství.
Naopak jedinou oblastí, jíž kraje upravily formou obecně závazné vyhlášky bez výslovného
zákonného zmocnění, je vymezení a užívání symbolů kraje.

46

COGAN, R. Zákon o krajích. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 25.

15

1.3. Právní předpisy krajů vydávané v přenesené působnosti
Kraje vydávají právní předpisy dvojího druhu. Obecně závazné vyhlášky vydávané
v samostatné působnosti krajů byly představeny v předchozí kapitole, nyní se dostáváme
k nařízením vydávaným v oblasti přenesené působnosti. Stát v čl. 79 odst. 3 Ústavy deleguje
výkon státní správy formou vydávání právních předpisů orgánům územní samosprávy, které je
mohou vydávat na základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Za orgány
územní samosprávy je přitom třeba ve smyslu čl. 99 Ústavy považovat orgány územních
samosprávných celků.47
Označení orgánů krajů ani označení jimi vydávaných právních předpisů sama Ústava
nestanovuje a ponechává je tak zákonu, jímž je krajské zřízení, které ve svém § 7 označuje
za oprávněný orgán radu kraje. Rada podle § 7 krajského zřízení vydává na základě a v mezích
zákona právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn. Tyto
právní předpisy se nazývají nařízení kraje.48
Subjekt oprávněný k vydání nařízení
Jak upozorňuje J. Vedral, označení toho, kdo vykonává přenesenou působnost a kdo je
tedy oprávněn k vydávání nařízení, není zdaleka provedeno důsledně.49 Ani v této otázce proto
nepanuje mezi mnohými autory shoda.
Např. S. Kadečka uvádí, že oprávněným k vydávání právních předpisů v přenesené
působnosti není rada, ale sám kraj jako územní samosprávný celek. Kraj je veřejnoprávní
korporací na základě čl. 101 odst. 3 Ústavy, svou samostatnou i přenesenou působnost
vykonává skrze vlastní orgány, jimiž je pro oblast tvorby právních předpisů v přenesené
působnosti rada (podle ustanovení § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) krajského zřízení), která
v důsledku toho nařízení kraje fakticky přijímá. Oprávněným subjektem na základě Ústavy by
pak měl zůstat kraj, který má jako veřejnoprávní korporace, právnická osoba veřejného práva,
právní subjektivitu. Oprávnění samotného kraje pak autor vyvozuje z formulace ustanovení
§ 7 krajského zřízení, podle kterého vydává rada nařízení v přenesené působnosti tehdy, pokud
47

48
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SLÁDEČEK, V., MILULE, V., SUCHÁNEK, R., SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. 2. vydání. [online].
Praha : C. H. Beck, 2016 [cit. 25.6.2019]. S. 98-103. Dostupné z: www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgzpwk232geztclttmjptcojzgnptcx3dnq4a.
SLÁDEČEK, V., MILULE, V., SUCHÁNEK, R., SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. 2. vydání. [online].
Praha : C. H. Beck, 2016 [cit. 25.6.2019]. S. 98-103. Dostupné z: www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nnptembrgzpwk232geztclttmjptcojzgnptcx3dnq4a.
VEDRAL, J. K právní úpravě dozoru nad působností obcí. In: MATES, P., ed. Reforma veřejné správy:
sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, s. 97. Sborník ASPI.
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je k tomu zákonem zmocněn kraj. Argumentem je také zákonem užitá terminologie pro právní
předpisy krajů. Pro právní předpisy krajů v přenesené působnosti je totiž v § 7, § 8 odst. 1
a dalších krajského zřízení užíván pojem nařízení kraje namísto toho, aby byly označeny jako
nařízení rady nebo jako nařízení rady kraje.50
Naopak M. Kopecký upozorňuje, že takový závěr sice odpovídá zákonnému znění, Ústava
však v čl. 79 odst. 3 opravňuje k vydání právního předpisu přímo orgány územních
samosprávných celků, nikoli subjekty územní samosprávy. Vydávání právních předpisů
ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy je přitom výkonem státní správy. Subjektem státní správy je
stát, který její výkon deleguje na orgány subjektů územní samosprávy, a ty jsou potom jejími
nepřímými vykonavateli.51
Vzhledem k právní úpravě vydávání nařízení je třeba konstatovat, že veškerá nařízení nesou
ve svém názvu označení kraje, který je vydal, přičemž označení orgánu kraje, který se usnesl
nařízení přijmout, je pak obsaženo toliko v jeho úvodní větě. Stejně i zákonná úprava dozoru
nad vydáváním nařízení stanovuje, že příslušný orgán státního dozoru vyzývá ke zjednání
nápravy kraj, nikoli jeho radu. Nicméně normotvornou činnost vykonávají kraje
prostřednictvím svých orgánů, proto lze stejně jako J. Vedral nakonec dojít k závěru, že přesné
určení oprávněného subjektu nemá většího významu, protože jak vydání nařízení, tak jeho
případnou nápravu může provést vždy jen ten orgán kraje, do jehož působnosti vydávání
nařízení spadá, tzn. v případě vydávání nařízení rada kraje.52
Právní povaha nařízení krajů
Na rozdíl od obecně závazných vyhlášek je však otázka právní povahy v případě nařízení
nespornou. Nařízení vydávají kraje podle čl. 79 odst. 3 Ústavy na základě zákona a v jeho
mezích, je-li k tomu kraj zmocněn, mají proto derivativní, tj. odvozenou povahu. Nařízení
nemohou provádět další delegaci legislativní pravomoci. Podle § 8 odst. 1 krajského zřízení

50
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KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. 252 s.; stejný názor
má KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vydání. Praha: Linde, 2008. 111 s. nebo také
VOPÁLKA, V. Vyhlášky obcí podle čl. 104 odst. 3 Ústavy in Správní právo 3/1996, s. 144.
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musí být nařízení v souladu se zákony a též právními předpisy vydanými vládou a ústředními
správními úřady, svou povahou jsou tedy sekundárními, tj. podzákonnými právními předpisy.53
Na základě zákonného zmocnění jsou nařízení prováděcími právními předpisy zákonných
ustanovení, vydávanými jen secundum et intra legem, tedy na základě a v mezích zákona, které
jsou buď zákonem výslovně vymezeny anebo vyplývají ze smyslu a účelu zákona. Na základě
zákonného zmocnění má potom prováděcí předpis konkretizovat problematiku upravenou
v základních rysech již samotným zákonem.54 Zmocnění k vydání právního předpisu musí být
přitom jednoznačné a zřetelné, zmocňující ustanovení nemůže být formulováno tak, že není
jisté, jestli jde o zmocnění k vydání právního předpisu nebo k vydání individuálního
a konkrétního rozhodnutí. V opačném případě by bylo zmocňovací ustanovení zákona ústavně
defektním.55 Ústavní soud již také uvedl, že zákonodárce nemůže rezignovat na stanovení
příslušného rámce a blanketně zmocnit exekutivu k tomu, aby stanovila, co je právo, jaká jsou
práva a povinnosti osob nebo jaké jsou pravomoci a povinnosti správních úřadů, pak porušuje
zásadu omezené delegace normotvorby, a porušuje tak i principy dělby moci, stanovené mimo
jiné v čl. 2 odst. 1 Ústavy. 56

V současnosti lze dohledat zákonná zmocnění krajů k vydání nařízení v následujících
zákonech:
•

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů;

•

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů;

53

54
55
56

Blíže např. KNAPP, ŠÍN, BĚHAN, KRÁL. Tvorba práva a její pravidla, příloha časopisu Právní rádce
3/1996. GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013. S. 84.
KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 262 s.
Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 3/95; nález ze dne 15. 5. 1995, sp. zn.
Pl. ÚS 35/95; nález ze dne 11. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 126/97.
Viz Nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 23/02.

18

•

zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů;

•

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivými zákonnými zmocněními pro vydávání nařízení krajů, rozdělenými podle
oblasti úpravy na základě jejich věcné působnosti, se bude blíže zabývat 3. část této práce, která
bude mapovat aktuální stav krajské normotvorby a její reálný rozsah.
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2. Právní úprava vydávání právních předpisů krajů
Ústavní a zákonné meze krajské normotvorby byly popsány v předchozí části práce,
v následujících kapitolách bude přiblížen proces tvorby právních předpisů krajů, jejich
publikace, derogace a dozor nad jejich vydáváním.

2.1. Tvorba a přijímání právních předpisů krajů
Samotnému vydání právního předpisu kraje předchází celý postup, zahrnující proces
přípravy konkrétní obecně závazné vyhlášky nebo nařízení kraje, jehož cílem je právní předpis
přijmout a řádně jej vyhlásit. 57 Vzhledem k tomu, že tvorba práva je také formou státního řízení
a organizace, mající mnohdy široký společenský dopad, měl by v ideálním případě tvorbě
každého právního předpisu vždy předcházet detailní, ale také co nejkomplexnější rozbor
společenských vztahů a stávající právní regulace, zaměřený na zjištění potřeby nové právní
úpravy. Po takové analýze lze totiž dojít k závěru, že by záležitost mohla být daleko účelněji
řešena například individuálním správním aktem či operativní správní činností. Po komplexním
rozboru společenských vztahů a stávající právní regulace může být také zjištěno, že již právní
úprava existuje. V takovém případě by bylo vhodnější přistoupit pouze ke změně stávajícího
právního předpisu. 58
Základní rámec normotvorné činnosti krajů představuje Ústava, zejména ustanovení
čl. 79 odst. 3 a čl. 104 odst. 3, a úvodní ustanovení Listiny, zakotvující principy právního státu
v článcích 2 - 4. Zákonnou úpravu procesu přípravy a vydávání právních předpisů krajů potom
obsahují § 6 - 8 krajského zřízení. Techniku tvorby právních předpisů, zejména z hlediska jejich
struktury a úpravy, upravuje část sedmá Legislativních pravidel vlády.59
Příprava a tvorba právních předpisů krajů nemá zákonnou úpravu, řídí se proto řadou
interních předpisů. Pro oblast tvorby a vydávání právních předpisů územních samosprávných

57

58

59

K procesu tvorby právních předpisů blíže např. ŠÍN, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. 2.
vydání. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 61 s. BARÁK, J., Legislativní pravidla a legislativní proces,
Tvorba práva, příloha časopisu Právní rádce č. 7-12/1996, 1-3, 6, 9/1997, 10/1998.
K tomu např. MATULA, M. Rizika spojená a tvorbou a aplikací obecně závazných vyhlášek územních
orgánů správy a možnosti jejich předcházení. In: PRŮCHA, P., ed. K normotvorné pravomoci obcí: (sborník
příspěvků z konference): Brno 24. září 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 104-109. Spisy
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Řada teoretická; č.
198.
Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění nejnovější
změny usnesením vlády ze dne 17. ledna 2018 č. 47 (dále jen „Legislativní pravidla vlády“). Dostupné z:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/.
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celků vydává metodické pomůcky Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
Při přípravě a vydávání právních předpisů tak mohou kraje, ale i obce postupovat podle
metodických materiálů, jako např. Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí
– obecná část60 a především pak Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního
města Prahy.61

2.1.1. Tvorba právních předpisů krajů

Tvorba právního předpisu začíná vypracováním jeho návrhu.62 Návrh právního předpisu
vypracovává povětšinou útvar krajského úřadu, jímž bývá věcně příslušný odbor, zaměstnanec
či skupina zaměstnanců, nebo také právní oddělení krajského úřadu.63 V případech stanovených
zvláštním zákonem se na zpracování návrhu mohou podílet také jiné orgány, jako např.
Hasičský záchranný sbor kraje, který podle § 26 odst. 2 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává podklady k vydání právních
předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon.
Zpracovatel návrhu, tedy příslušný odbor, případně vedoucí věcně příslušného odboru,
pokud byl zpracovatelem jen jeho jednotlivý zaměstnanec, zajišťuje k návrhu připomínkové
řízení. V připomínkovém řízení je návrh zaslán útvarům úřadu, jejichž věcné působnosti se
nově navrhovaná úprava dotýká, a případně také orgánům určeným zvláštními předpisy.64
V připomínkovém řízení pak mají tyto dotčené orgány zpravidla patnáctidenní lhůtu k zaujetí
stanoviska. Tato lhůta může být v závislosti na složitosti věci kratší nebo naopak delší, přičemž
její konec je stanoven konkrétním datem. Týká-li se návrh samosprávy obcí, je návrh podle
možností projednán také s nimi, stejně tak lze k zaujetí stanoviska zaslat návrh právního

60

61

62
63
64

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků. Proces tvorby a vydávání obecně
závazných vyhlášek obcí – obecná část. Ministerstvo vnitra České republiky. Odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly [online]. 2018 [cit. 10. 7. 2019]. Dostupná z: www.mvcr.cz/odk.
Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy. Metodická pomůcka.
Ministerstvo vnitra České republiky. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly [online]. 2011 [cit. 10. 7.
2019].
Dost.:https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika/$FILE/OZ
CHP-Pravidla_pro_vydavani_prav_perdpisu_obci_kraju-20111222.pdf. Tato metodická pomůcka stanovuje
pravidla pro vydávání předpisů základních a vyšších územních samosprávných celků a je systematicky dělena
do tří částí, kdy první předestírá ústavní a zákonné základy, druhá se věnuje legislativnímu procesu, vyhlášení
a evidenci, třetí část, která upravuje legislativně technická pravidla, jichž by se měl zpracovatel při přípravě
právního předpisu držet (dále už jen „metodická pomůcka“).
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vyd. Praha: ASPI, 2013, s. 81 a násl.
KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2003, s. 319 a násl.
Čl. 2 odst. metodické pomůcky.
Např. ve věcech týkajících se veřejného pořádku bývá o stanovisko žádán orgán Policie ČR.
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předpisu také právnickým osobám, jichž by se měl dotýkat. Pokud jsou stanoviska dotčených
orgánů, jimž byl návrh zaslán v připomínkovém řízení, odchylná, je třeba s nimi sporné otázky
projednat.65
Průběh a výsledky připomínkového řízení i projednání odlišných stanovisek jsou potom
součástí předkládací zprávy, která hodnotí celou přípravu právního předpisu včetně
připomínkového řízení a předkládá se společně s návrhem. Předkládací zpráva obsahuje
zhodnocení přípravy tohoto návrhu a připomínkové řízení, uvádí zejména s kým byl návrh
projednán a výsledek tohoto projednání. Stejně tak by měla být v předkládací zprávě obsažena
vyjádření dalších subjektů, doručená z vlastní iniciativy, především pak vypořádání se
s případnými námitkami.66
Návrh obecně závazné vyhlášky k projednání zastupitelstvu kraje mohou předložit
1. členové zastupitelstva na základě § 34 odst. 1 písm. a) krajského zřízení;67
2. výbory zastupitelstva, které jako jeho iniciativní a kontrolní orgány zřizované podle § 76
odst. 1 krajského zřízení mohou předkládat návrhy a stanoviska;
3. rada kraje podle § 59 odst. 1 krajského zřízení;
4. ředitel krajského úřadu, mající při zasedání zastupitelstva podle § 69 odst. 3 krajského
zřízení poradní hlas, jehož obsahem by měla být kromě možnosti vyjádřit se také možnost
navrhnout zastupitelstvu přijetí obecně závazné vyhlášky nebo navrhnout radě přijetí
nařízení;68
5. občané kraje, kteří podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. d) krajského zřízení mají právo podat
zastupitelstvu žádost o projednání věci v samostatné působnosti, podepíše-li ji alespoň 1000
občanů kraje, proto lze dovozovat také možnost předložit návrh obecně závazné vyhlášky
vydávané zastupitelstvem v samostatné působnosti nebo alespoň možnost navrhnout úpravu
určité oblasti touto formou.69

65
66
67
68

69

Připomínkové řízení upravuje čl. 3 odst. 1-6 metodické pomůcky.
Čl. 3 odst. 6 metodické pomůcky.
Právo předkládat návrhy k projednání zastupitelstvu kraje, stejně jako radě kraje, výborům a komisím, náleží
podle § 34 odst. 1 písm. a) krajského zřízení všem členům zastupitelstva.
Podobně např. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vydání. Praha : Linde, 2008. 112 s., který
zároveň nevylučuje ani možnost odchylné úpravy, kterou mohou stanovit jednací řády za předpokladu, že
tím nebudou omezeny všechny zmiňované osoby, které jsou oprávněné ze zákona.
Zastupitelstvo kraje pak musí podle § 12 odst. 2 písm. d) krajského zřízení věc projednat nejdéle do 90 dnů,
rada kraje do 60 dnů.
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Před předložením návrhu obecně závazné vyhlášky zastupitelstvu k projednání a schválení
může navrhovatel svůj návrh předložit také radě, která po předběžném projednání zastupitelstvo
na začátku projednávání seznámí se svým stanoviskem.70 V některých případech může být
postup stanoven zvláštním zákonem, jako je tomu například v případě návrhu obecně závazné
vyhlášky vyhlašující závaznou část odpadového hospodářství kraje, který zasílá kraj
Ministerstvu životního prostředí k vyjádření, a zároveň umožňuje veřejné nahlédnutí po dobu
nejméně 30 dnů, čímž poskytuje veřejnosti možnost k návrhu se vyjádřit.71
Návrh nařízení mohou radě kraje předložit
1. jednotliví členové rady;
2. ředitel krajského úřadu, který má při schůzích rady kraje poradní hlas na základě § 69 odst.
3 krajského zřízení, jehož obsahem by měla být kromě možnosti vyjádřit se také možnost
navrhnout zastupitelstvu přijetí obecně závazné vyhlášky nebo navrhnout radě přijetí
nařízení.
V určitých oblastech v přenesené působnosti kraje je třeba odbornosti, proto nelze vyloučit,
že by možnost podat návrh nařízení radě kraje měly také specializované subjekty státní správy,
jimž by tato iniciativa byla dána zvláštními zákony.72
Součástí předkládaného návrhu může být také důvodová zpráva, jejíž připojení je vhodné
zejména jde-li o úpravu významnější.73 Důvodová zpráva, je-li k návrhu právního předpisu
kraje připojena, se dělí na obecnou a zvláštní část. Obecná část by měla obsahovat zhodnocení
platného stavu po stránce právní i ekonomické, důvody nové úpravy, vysvětlení navrhované
právní úpravy s cíli a způsoby jejich provádění, výhody a nevýhody navrhovaných variantních
řešení se zdůvodněním, jaké z nich je považováno za optimální. Dále by měla obsahovat
finanční a hospodářský dopad na rozpočet, způsob úhrady potřebných nákladů, dopad na počet
potřebných pracovních sil, tedy jestli je nová úprava přijatelná vzhledem k nákladům jejího
70
71
72

73

Čl. 4 odst. 1 metodické pomůcky.
Srov. § 43, § 78 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Např. na základě § 26 odst. 2 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zpracovává Hasičský záchranný sbor podklady k vydání právních předpisů kraje v oblasti požární
ochrany.
Potřebu připojení důvodové zprávy zvláště v případě důležitějších právních předpisů zmiňuje např. Z.
Koudelka (in KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vydání. Praha : Linde, 2008. 116 s.),
v Metodické pomůcce Ministerstva vnitra je tato zpráva také uvedena jako součást návrhu a např. S. Kadečka
přímo uvádí, že důvodová zpráva by měla být k návrhu právního předpisu připojena vždy (in KADEČKA,
S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2003. 320 s.).
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provedení, a v neposlední řadě dopad na občany. Ve zvláštní části důvodové zprávy by pak
měla být vysvětlena a odůvodněna jednotlivá ustanovení navrhovaného právního předpisu.74

2.1.2. Přijímání právních předpisů krajů
O přijetí návrhu obecně závazné vyhlášky je hlasováno na zasedání zastupitelstva, které je
podle § 42 odst. 1 krajského zřízení veřejné. Průběh všech zasedání zastupitelstva se řídí
jednacím řádem, který podle § 44 krajského zřízení vydává zastupitelstvo za účelem stanovení
podrobností o jednání vlastním a jednání jeho výborů. Jednací řád stanoví vnitřní pravidla
a také např. pořádkové lhůty, tedy kroky k plynulému průběhu všech zasedání zastupitelstva
kraje, přičemž však nemůže být v rozporu se zákonnou úpravou v krajském zřízení.75
O přijetí návrhu nařízení je hlasováno na schůzi rady, která je podle § 58 odst. 1 krajského
zřízení. Povinnost ani podmínky vydání jednacího řádu pro radu kraje, v němž by upravila
podrobnosti k průběhu své schůze, zákon neupravuje.
Pro přijetí obecně závazné vyhlášky je podle § 40 odst. 2 krajského zřízení třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Pro přijetí nařízení je podle § 58 odst. 2
krajského zřízení třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady. Proces přijetí právního
předpisu je ukončen okamžikem, kdy je ukončeno hlasování přítomných členů příslušného
orgánu kraje. Návrh právního předpisu zastupitelstvo i rada schvaluje formou usnesení,
které se tím okamžikem stává platným a neměnným. Usnesením přijaté právní předpisy jsou
v této formě neměnné a do schválené verze textu již nelze zasahovat, s výjimkou gramatických
a písařských chyb.76
Schvalující usnesení je výsledkem hlasování zastupitelstva nebo rady a vyhotovuje se
v písemné formě, následně je předloženo k podpisu hejtmanovi a náměstku hejtmana. Písemné
vyhotovení ani podpisy hejtmana a jeho náměstka však nemají na platnost usnesení vliv,
schvalující usnesení je platné přijetím právního předpisu (ukončením hlasování). Tomuto aktu
podpisu tak lze přikládat toliko deklaratorní charakter, významný především pro pořízení
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Čl. 2 odst. 2 písm. a) – e) metodické pomůcky. K důvodové zprávě též KOUDELKA, Z. Právní předpisy
samosprávy. 2. vydání. Praha: Linde, 2008. s.116.
K jednání zastupitelstva blíže např. HAMPLOVÁ, J. Pravidla jednání zastupitelstva, Moderní obec [online].
2002 [cit. 26. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.moderniobec.cz/pravidla-jednani-zastupitelstva/.
Oproti tomu usnesením přijatý právní předpis nabývá platnosti až řádným vyhlášením ve Věstníku právních
předpisů kraje podle § 8 odst. 2 krajského zřízení.
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přesného autorizovaného záznamu o jednání orgánu kraje, zachycujícího schválení právního
předpisu.77
Naopak J. Hamplová uvádí, že usnesení o přijetí právního předpisu je platné až jeho
písemným vyhotovením a připojením podpisů hejtmana a náměstka.78 S tím však nelze
souhlasit, protože přijetí právního předpisu kraje je vyjádřením vůle příslušného orgánu kraje,
kterou projevuje prostřednictvím hlasování jeho členů. Stejně jako uvádí Z. Koudelka, situace,
kdy by hejtman a jeho náměstci trvale odmítali podepsat usnesení přijaté většinou členů
příslušného orgánu kraje, by mohla znamenat úplné zamezení přijetí právního předpisu, a tedy
absolutní právo veta pro hejtmana i jeho náměstky.79

2.1.3. Náležitosti právních předpisů krajů

Platné a účinné právní předpisy krajů jsou prameny práva, nositeli norem jako obecně
závazných pravidel chování, jako takové tedy musí mít zákonem stanovenou formu pramene
práva.80 Požadavky pro formu právních přepisů krajů jsou upraveny pouze marginálně,
požaduje se pouze označení vydavatele a podpisy hejtmana a jeho náměstka podle § 61 odst. 3
písm. a) krajského zřízení. Přesto by již při tvorbě právních předpisů měly být respektovány
obecné formální náležitosti právních předpisů.81
Ústavní soud již ve svém nálezu II. ÚS 487/2000 uvedl, že negativní důsledky nedostatků
v právní úpravě, ať už absence příslušných norem nebo jejich nesrozumitelná formulace, pokud
jsou jimi ukládány povinnosti jednotlivcům (subjektům), nemohou nést právě tyto subjekty.82
Jedním ze základních atributů právních předpisů je totiž jejich srozumitelnost a předvídatelnost
následků a případné negativní následky nesrozumitelných a nepředvídatelných předpisů jsou
přičítány kraji jako normotvůrci, nikoli adresátovi právní normy.83 Právní předpisy krajů by
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Blíže např. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vydání. Praha: Linde, 2008. s.117.
HAMPLOVÁ, J. Formální stránka rozhodování obce, in Právní rádce 8/1997, s. 45.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008,s.117.
K právním normám a pramenům práva blíže např. GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 28 s.
Blíže např. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upravené vyd. Praha: ASPI, 2013, s. 92 a
násl. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2003, s. 321 a násl.
Viz nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2001, sp. zn. II. ÚS 487/2000.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 2 Afs 122/2004-69 ze dne 23. 11. 2004 publikovaný pod č.
474/2005 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
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měly odpovídat základním i speciálním legislativně technickým pravidlům pro strukturu, obsah
a terminologii právního předpisu.84
Za obsahové náležitosti právních předpisů krajů lze považovat název právního předpisu
a úvodní větu, vlastní text právního předpisu, dále odkazy a poznámky pod čarou, podpisy
a přílohy.85
Název právního předpisu
Název právního předpisu nese označení jeho formy, tzn. obecně závazná vyhláška
nebo nařízení, a název kraje. V případě obecně závazných vyhlášek by měl být užit celý
zákonný pojem, neměl by být zkracován na vyhlášku, jenž označuje veřejné vyhlášky
vydávané orgány samosprávy podle správního řádu86 nebo také vyhlášky ústředních
správních úřadů jako prováděcí druhotné právní předpisy. Chyby v názvu obecně závazné
vyhlášky, spočívající ve zkrácení celého zákonného pojmu na pouhé „vyhláška“, lze však
najít pouze v několika případech.87
Po označení formy právního předpisu by mělo následovat jeho pořadové číslo a rok
vydání. Číslovaní právních předpisů krajů je stejné jako ve Sbírce zákonů i jako číslování
právních předpisů obcí, tzn. průběžné číslování v rámci jednoho kalendářního roku, společné
pro obecně závazné vyhlášky i nařízení podle § 8 odst. 6 krajského zřízení. V záhlaví právního
předpisu by dále mělo být uvedeno datum přijetí, které by mělo odpovídat datu příslušného
zasedání zastupitelstva nebo schůze rady, na nichž byl právní předpis přijat, a podle něhož lze
případně dohledat příslušný zápis.88
Následuje vlastní název právního předpisu, který by měl být krátký a vystihnout hlavní
obsah obecně závazné vyhlášky nebo nařízení.89
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Podle části III. metodické pomůcky a především části sedmé Legislativních pravidel vlády.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vydání. Praha: Linde, 2008. s.94 a násl. KADEČKA, S.
Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. s. 319 a násl.
Srov. doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004, správního řádu.
Konkrétně ve třech, a to: Vyhláška Moravskoslezského kraje č. 5/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterou se
vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná. Vyhláška
Jihomoravského kraje č. 309/2004 ze dne 17. června 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Vyhláška Jihomoravského kraje č. 230/2006 ze dne
9. listopadu 2006, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska.
Čl. 12 odst. 2 metodické pomůcky.
Čl. 12 odst. 1 a 2 metodické pomůcky.
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Obecně však lze říci, že kraje požadavek na výstižnost názvu právního předpisu téměř
bezvýhradně splňují, a že je u převážné většiny právních předpisů krajů předmět úpravy,
resp. její hlavní obsah, zřejmý ze samotného názvu. Z hlediska přehlednosti lze jako pozitivní
označit rovněž tu skutečnost, že názvy právních předpisů krajů jsou obdobné jak v rámci
regulované oblasti, tak napříč všemi kraji.
Úvodní věta
Právní předpisy krajů by měly být uvedeny větou „zastupitelstvo kraje se usneslo vydat …
tuto obecně závaznou vyhlášku“ nebo „rada kraje se usnesla vydat … toto nařízení“. V úvodní
větě je spolu s názvem příslušného kraje znovu označen orgán kraje vydávající právní předpis
– zastupitelstvo v případě obecně závazných vyhlášek, rada v případě nařízení. V případě
nařízení kraje je podle ustanovení § 70 odst. 2 krajského zřízení výslovně vyloučeno užití
označení slovy „Krajský úřad“. 90
V úvodní větě bývá znovu uvedeno datum příslušného zasedání, na němž se zastupitelstvo
usneslo na vydání obecně závazné vyhlášky, nebo datum příslušné schůze, na které se rada
usnesla na vydání nařízení.
V úvodní větě bývá též uveden výčet ustanovení, na jejichž základě byl právní předpis kraje
vydán. Někteří autoři uvádí, že ve výčtu ustanovení je dostačujícím konkrétní zákonné
zmocnění k vydání právního přepisu a obecná ustanovení zákona o krajích považují za spíše
nadbytečná. Důvodem je to, že obecná ustanovení krajského zřízení pouze rozvádí právo
územních samosprávných celků podle čl. 104 odst. 3 Ústavy či podle čl.79 odst. 3 Ústavy.
Vydávání právních předpisů krajů má tedy ústavní charakter a veškeré právní předpisy
samosprávy tato ustanovení jen aplikují, stejně jako jsou zákony o obcích a o krajích aplikací
hlavy druhé Ústavy.91 Převážná část krajů nicméně obecná ustanovení krajského zřízení
v úvodní větě právního předpisu uvádí.92
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Některé kraje jej přesto ve svých nařízeních uvádí, např. nařízení Středočeského kraje č. 4/2002 ze dne
12.8.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob, je uvedena slovy „Krajský úřad Středočeského kraje vydává (…) toto nařízení“.
Např. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vydání. Praha: Linde, 2008. s. 99. MAREK, T.
Nejčastější chyby při tvorbě obecních vyhlášek, Moderní obec 7/2002. K označení zákonných zmocňovacích
ustanovení např. nález Ústavního soudu ze dne 16. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 15/97, nález ze dne 23. 5. 2000,
sp. zn. Pl. ÚS 24/99.
Obecná ustanovení jsou považována za součást úvodní věty rovněž v čl. 12 metodické pomůcky; podobně
také KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. s. 322.
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Text právního předpisu
Vlastní text právního předpisu není v zákoně explicitně stanoven jako jeho formální
náležitost, nicméně je jeho právně závaznou částí, která obsahuje právní normy, a právní
předpis bez vlastního textu si tak lze představit jen obtížně.93 Obsah textu právního předpisu
musí mít normativní charakter94 a měl by respektovat obecná i speciální legislativně technická
pravidla.95
Mezi základní požadavky pro text právního předpisu patří terminologická přesnost
a jednoznačnost, jasnost, určitost,96 srozumitelnost užívaných výrazů a předvídatelnost
následků.97 Právní předpis nesmí být mnohomluvný ani upravovat notoriety, jeho jednotlivá
ustanovení si nesmí navzájem odporovat a umožňovat různý výklad.98
Důležitým znakem právního předpisu je také jeho obecnost, tzn. dopad na předem
neurčenou skupinu adresátů. Obecností právních předpisů se zabýval Ústavní soud např.
v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/03,99 v němž zdůraznil, že podzákonné právní předpisy mají mít
obecný obsah, a rovněž konstatoval, že z teoretického hlediska je na podzákonný (prováděcí)
právní předpis kladen požadavek, aby byl obecný a dopadal tedy na neurčitou skupinu adresátů,
neboť Ústava zmocňuje k právní úpravě, nikoli k vydání individuálního správního aktu. Oproti
tomu v nálezu Pl. ÚS 55/2000100 Ústavní soud uznal, že někdy je zapotřebí, aby od tohoto
požadavku, dogmaticky zcela oprávněného, bylo výjimečně ustoupeno.
V neposlední řadě je pro přehlednost právních předpisů významným požadavkem jejich
logická struktura.101 Právní předpisy je třeba přehledně členit, přičemž je potřeba dbát na jejich
vnitřní souvislost. Text právního předpisu by měl být členěn na články, označené arabskými
číslicemi bez tečky v souvislém sledu v celém právním předpise. Jednotlivé články mohou být
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Z. Koudelka označuje právní předpisy bez textu za paakty s odkazem na § 77 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha:
Linde, 2008, s. 94)
K obsahu právních předpisů srov. nález Ústavního soudu ze dne 19. 10. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 14/99.
Ve III. části metodické pomůcky, v části VII. Legislativních pravidel vlády.
Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 43/93, nález ze dne 24. 5. 1994, sp. zn.
Pl. ÚS 16/93, nález ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 23/04.
Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 7/2000, nález ze dne 17. 4. 1996, sp. zn.
Pl. ÚS 40/95, nález ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 6/2000.
Čl. 9 a 10 metodické pomůcky. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vyd.
Praha: ASPI, 2013, s. 92 a násl.
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 7/03.
Nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 55/2000.
Čl. 11 odst. 1-6 metodické pomůcky.
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označeny nadpisy, uváděnými pod jejich pořadovým číslem. Články mohou být dále členěny
na odstavce, označené arabskými číslicemi. 102
Odkazy a poznámky pod čarou
Právní předpisy mohou obsahovat rovněž odkazy a poznámky pod čarou. Odkazy slouží
snadnější orientaci v textu právního předpisu. Jsou to ustanovení v textu právních předpisů,
která odkazují na konkrétně určené jiné právní předpisy či na přílohy právních předpisů kraje.
Odkazy jsou součástí vlastního textu právního předpisu a mají normativní charakter.103
Poznámky pod čarou, nebo také vysvětlivky, rovněž usnadňují orientaci v právním
předpise, ale na rozdíl od odkazů nejsou normativní součástí textu. Poznámky pod čarou jsou
pouze legislativní pomůckou, stejně jako nadpis, označení částí apod., usnadňují přehlednost
textu právního předpisu a orientaci v právním řádu.104 Nemají však normativní charakter, nejsou
závazným pravidlem pro výklad právního předpisu a stanovení pravidel chování. Nejsou tak
součástí právního předpisu a nemohou tak být např. zrušeny Ústavním soudem ve smyslu
čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy.105
Podpisy
Podle § 61 odst. 3 písm. a) krajského zřízení hejtman a jeho náměstek podepisují právní
předpisy kraje. Jejich podpisy jsou umísťovány pod vlastním textem právního předpisu a bývá
u nich uvedena také jejich funkce. Protože počet náměstků hejtmana není zákonem omezen,
měla by být při jejich větším počtu u podpisu uvedena jejich funkce s příslušným pořadovým
číslem. Jestliže není hejtman přijetí právního předpisu vůbec přítomen, podepisuje se
pod právní předpis první náměstek hejtmana a další následující náměstek hejtmana, které určí
podle § 64 krajského zřízení zastupitelstvo.

102

103
104
105

K základním pravidlům normotvorby blíže např. ŠÍN, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. 2. vyd.
Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s.127 a násl. BARÁK, J., Legislativní pravidla a legislativní proces,
Tvorba práva, příloha časopisu Právní rádce č. 7-12/1996, 1-3, 6, 9/1997, 10/1998. SLÁDEČEK, V. Obecné
správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: ASPI, 2013, s. 81 a násl. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů
v České republice. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003, s. 319 a násl. KNĚŽÍNEK, J. MLSNA, P. VEDRAL, J.
Příprava návrhů právních předpisů. Praktická pomůcka pro legislativce. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České
republiky, 2010.
K odkazům a poznámkám pod čarou KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde,
2008. s. 102-106.
Např. J. Filip se k vysvětlivkám staví spíše zdrženlivě viz FILIP, J. Poznámky pod čarou jako problém
legislativy a judikatury, Právní zpravodaj 10/1999, s. 7.
Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 6. 1998, sp. zn. II. ÚS 485/98.
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Zákonnými požadavky na podepisování právních předpisů se zabýval též Ústavní soud,
jako např. ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/96, v němž posuzoval platnost obecně závazné
vyhlášky města Vysoké nad Jizerou, podepsané pouze zástupcem starosty, přestože starosta byl
jednání přítomen. Ústavní soud přitom takovou situaci označil za ve své podstatě shodnou
se situací podle § 52 odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
upravující podpisy v případě nepřítomnosti starosty. Analogicky lze proto použít ustanovení
§ 64 krajského zřízení, upravující zastoupení v době nepřítomnosti hejtmana. V případech,
kdy by byl hejtman jednání sice přítomen, ale určitý úkon např. odmítl provést, by jej pak mohl
zastoupit náměstek hejtmana, přičemž spolupodepisujícím by potom musel být další náměstek.
Ve výše uvedeném nálezu Ústavní soud rovněž upozornil na skutečnost, že právní důsledky
chybějících či irelevantních podpisů na obecně závazných vyhláškách zákon výslovně
neupravuje, přičemž pouze stanoví jako jedinou podmínku jejich platnosti řádné vyhlášení. Bylli tedy jinak právní předpis kraje v souladu se zákonem přijat a publikován podle § 8 odst. 2
krajského zřízení, jeho platnost nijak neovlivňují ani chybějící, ani irelevantní podpisy.106
Podpisy hejtmana a jeho náměstků nemusí být úředně ověřeny, stejně tak nemusí být právní
předpis opatřen kulatým razítkem kraje, protože žádný z těchto úkonů nemá zákonnou oporu.
Právní předpisy kraje nemusí mít ani doložku podle § 23 krajského zřízení, kterou se opatřují
listiny o právním jednání kraje, čímž se podmiňuje jejich platnost.
Přílohy
Součástí právních předpisů krajů mohou být přílohy. V příloze právního předpisu bývají
konkretizované údaje, přičemž některé údaje, jako např. grafická znázornění, kresby nebo
mapy, mohou být uvedeny pouze v příloze. Text přílohy následuje za textem právního předpisu
na samostatné stránce nebo případně stránkách, označených jako příloha, v případě většího
množství příloh společně s jejich pořadovým číslem. Příloha je na základě odkazu v právně
závazné části textu právního předpisu rovněž právně závaznou a je jeho pevnou součástí.
Odkaz v právním předpise by měl uvést předmět úpravy přílohy, nemusí však výslovně uvádět,
že jde o jeho součást.
Příloha musí být společně se zbytkem právního předpisu vždy schválena zastupitelstvem
nebo radou. Jakékoli změny v příloze, mimo drobných formálních oprav, nezasahujících hlavní
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Srov. nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96.
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záměr nové právní úpravy, musí být provedeny ve formě právního předpisu, kterým bude
původní novelizován.107
Přílohy jsou poměrně častou součástí právních předpisů krajů. Téměř výhradně bývá
obsažena v příloze obecně závazné vyhlášky, jejímž prostřednictvím je vyhlášena, například
závazná část plánu odpadového hospodářství kraje.108 Seznam úseků silnic, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam v zimním období nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu
a náledí, také kraje vymezují nejčastěji v příloze nařízení, jímž tento seznam vydávají.109 Také
texty krajského programu snižování emisí, regulačního řádu pro území kraje i programu
ke zlepšení kvality ovzduší kraje, byly rovněž uváděny převážně v přílohách k nařízením krajů,
jejichž prostřednictvím příslušné programy či regulační řády kraje vydaly.110
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KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha:Linde, 2008,s. 109.
Ust. § 43 odst. 11 a § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Např. obecně závazné vyhláška Středočeského kraje č. 1/2005 ze dne
21. 12. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje, jejíž
součástí je 8 příloh obsahujících analytickou část Plánu odpadového hospodářství kraje, dalšími přílohami
jsou tabulky produkce vybraných druhů odpadů, zpracované připomínky, mapová příloha, řízení Plánu
odpadového hospodářství, směrná část Plánu odpadového hospodářství a závazná část Plánu odpadového
hospodářství.
Ust. § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Ust. § 6 odst. 6, § 8 odst. 5 a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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2.2. Publikace, platnost a účinnost právních předpisů krajů
Přijaté právní předpisy krajů nabývají podle § 8 odst. 2 krajského zřízení platnosti dnem
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje, tedy platnost právních předpisů kraje je tak
bezvýjimečně spojena s jeho publikací. Publikace stanoveným způsobem je základním
předpokladem možnosti seznámit se s vydaným právním předpisem a tím i uplatněním zásady
„ignoratia legis non excusat“, tedy neznalost práva neomlouvá. Právní předpisy krajů jsou
publikovány ve znění schváleném příslušným orgánem kraje a dnem své publikace se stávají
součástí právního řádu, přičemž každý právní předpis nabývá platnosti jako celek a jako akt
veřejné moci má předpoklad správnosti.111
Za den vyhlášení právního předpisu kraje je podle § 8 odst. 3 krajského zřízení považován
den rozeslání příslušné částky Věstníku právních předpisů kraje, který je uveden v záhlaví
příslušné částky. Platnost právních předpisů kraje může být stanovena na dobu určitou
i neurčitou.
V případě stanovení platnosti právního předpisu kraje na dobu určitou je tato doba
v právním předpise uvedena, a to konkrétním datem, počtem let nebo kraj stanoví v právním
předpise konec jeho platnosti např. v návaznosti na určitou událost, jež má nastat někdy
v budoucnu.112 Časově omezenou platnost právních předpisů krajů lze nalézt celkem pouze
u 14 nařízení krajů z oblasti údržby silnic. Těmito nařízeními kraje vymezují úseky silnic II.
a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období
sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, a u všech 14 uvedených nařízení stanovují platnost
nařízení na dobu 12 měsíců.113
V případě stanovení platnosti právního předpisu kraje na dobu neurčitou končí jeho
platnost zrušením v plném rozsahu, kdy přestane být součástí právního řádu. Rušení, tedy
derogaci právních předpisů krajů a jejím způsobům, bude věnována 4. kapitola 2. části této
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BOGUSZAK, J. in BOGUSZAK, J. ČAPEK, J. GERLOCH, A. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI
Publishing, 2004, s. 42.
K publikaci právních předpisů blíže např. SLÁDEČEK, V. MIKULE, V. SUCHÁNEK, R. SYLLOVÁ, J.
Ústava České republiky. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016. S. 753-816.
Viz tabulka č. 8: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle zákona o pozemních komunikacích, s. 63.
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práce, mírou užívání jednotlivých způsobů derogace potom kapitola 3. v závěrečné části
práce.114
Zaslání orgánu dozoru
Kraje mají podle § 8 odst. 9 krajského zřízení povinnost zaslat neprodleně po dni publikace
ve Věstníku právních předpisů kraje právní předpisy orgánu státního dozoru. Publikované
obecně závazné vyhlášky se zasílají Ministerstvu vnitra a publikovaná nařízení věcně
příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu. Příslušné orgány státního
dozoru tak mají možnost seznámit se s tímto předpisem ještě v době jeho legisvakance,
tzn. když je právní předpis platným, ale zatím nenabyl účinnosti. Stanovení takto krátké lhůty,
v níž mají kraje povinnost informovat orgán státního dozoru, je oproti starší právní úpravě115
patrně vhodnějším přístupem. Do 31. 12. 2002 měly kraje povinnost informovat státní orgán
dozoru neprodleně po nabytí účinnosti právního předpisu, což mohlo být vzhledem
k požadavku na ústavnost a zákonnost veřejné správy spatřováno jako značný nedostatek.116

2.2.1. Věstník právních předpisů kraje
Věstník právních předpisů kraje (dále též jako „Věstník“) je ústředním publikačním
prostředkem kraje, přičemž jej upravuje spolu s platností a účinností právních předpisů krajů
ustanovení § 8 odst. 6 až 8 krajského zřízení. Podle § 8 odst. 6 krajského zřízení je vydáván
v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly, stejně jsou označovány i v něm
obsažené právní předpisy. Číselná řada právních předpisů i jednotlivých částek Věstníku
právních předpisů kraje se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. Právní předpisy
kraje nesou označení pořadovým číslem a příslušným rokem jejich přijetí, přičemž obecně
závazné vyhlášky a nařízení se nečíslují zvlášť, ale číselná řada v rámci kalendářního roku je
jim společná. Ustanovení § 8 odst. 7 krajského zřízení upravuje přístup k Věstníku právních
předpisů kraje, který musí být zajištěn na krajském úřadě, na obecních úřadech v kraji
a na Ministerstvu vnitra. Zpřístupnění Věstníku na krajském úřadě je povinností kraje a jako
jeho záležitost je zřejmě prováděno na jeho náklady. Zákon ovšem nedává jednoznačnou
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Viz tabulka č. 14: Přehled užitého způsobu derogace obecně závazných vyhlášek krajů, jejichž platnost
zanikla v letech 2001-2019, podle regulované oblasti, s. 70; tabulka č. 18: Přehled užitého způsobu derogace
nařízení krajů, jejichž platnost zanikla v letech 2001-2019, podle regulované oblasti, s. 75.
Krajské zřízení ve znění účinném do 31. 12. 2002, novelizované zákonem č. 231/2002 Sb., kterým se mění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.1.2003.
Podobně KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 260.
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odpověď na to, čí povinností je zajištění přístupu k Věstníku na obecních úřadech v kraji
a na Ministerstvu vnitra a hlavně na čí náklady je přístup zajišťován.117
Podle § 8 odst. 8 krajského zřízení musí být stejnopis Věstníku právních předpisů kraje
uveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost je jistým zpřísněním
oproti starší úpravě účinné do 31. 12. 2002, v níž bylo zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup fakultativní možností kraje podle § 10 krajského zřízení, ustanovení zrušeného
spolu s § 9, § 10 a § 11 a novelizací § 8 krajského zřízení v roce 2002.118
Ustanovení § 10 krajského zřízení upravovalo formální náležitosti Věstníku právních
předpisů kraje. Vydávání a číslování Věstníku právních předpisů kraje, jakož i publikace
a číslování právních předpisů kraje podle § 10 odst. 2 a 3 krajského zřízení, odpovídalo
současné úpravě v § 8 odst. 6. Účinné znění krajského zřízení naopak neupravuje redakci
Věstníku právních předpisů kraje, kterou podle § 10 odst. 5 vykonával v samostatné působnosti
krajský úřad. Také je třeba upozornit na absenci lhůty pro zveřejnění schválených právních
předpisů, kterou stanovoval § 10 odst. 5 krajského zřízení na maximálně 15 dnů ode dne
schválení. Tiskové chyby se podle § 10 odst. 6 krajského zřízení opravovaly uveřejněním
redakčního sdělení, účinné znění krajského zřízení úpravu zveřejňování tiskových chyb
neobsahuje. Věstník právních předpisů kraje musel být podle § 10 odst. 7 krajského zřízení
přístupný u krajského úřadu, který jej vydal, a u všech okresních a obecních úřadů v kraji. Toto
ustanovení odpovídá současné úpravě v § 8 odst. 7 krajského zřízení, ale samozřejmě
reflektuje zánik povinnosti umožnění přístupu u okresních úřadů v souvislosti s jejich zrušením
ke dni 31. 12. 2002.119 Podle § 10 odst. 8 krajského zřízení mohl kraj zveřejnit stejnopis
Věstníku právních předpisů kraje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle účinného
znění ustanovení § 8 odst. 8 krajského zřízení je umožnění dálkového přístupu ke stejnopisu
Věstníku právních předpisů kraje pro kraje povinností.120
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Srov. § 13 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Podobně např. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2003. 258 s.
Krajské zřízení ve znění účinném do 31. 12. 2002, novelizované zákonem č. 231/2002 Sb., kterým se mění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1.1.2003.
Srov. zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů.
Blíže např. KOLMAN, P. Když se řekne „Věstník právních předpisů kraje“ [online]. 2003 [cit. 28. 6. 2019].
Dostupné:https://www.epravo.cz/top/clanky/kdyz-se-rekne-vestnik-pravnich-predpisu-kraje21780.html?mail.
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Kraje musí Věstníky právních předpisů podle § 8 odst. 7 krajského zřízení zpřístupnit
na krajském úřadu, kde jsou trvale uchovávány a slouží tak de facto jako evidence jeho právních
předpisů, v níž je možné dohledat číslo právního předpisu, jeho název, datum schválení, datum
nabytí platnosti, datum nabytí účinnosti a nakonec případně také datum pozbytí platnosti.
V porovnání se zákonnou úpravou v obecním zřízení se úprava v krajském zřízení zdá být
výhodnější, protože ustanovení § 12 odst. 4 obecního zřízení ukládá obcím povinnost vést
evidenci svých právních předpisů vyhlašovaných podle odst. 1 vyvěšením na úřední desce.
Kraje takovou evidenci vést nemusí, protože na rozdíl od obcí disponují uceleným přehledem
vydaných právních předpisů ve formě Věstníků.121
Pro porovnání s obecním zřízením se nabízí rovněž ustanovení § 8 odst. 8 krajského zřízení,
podle kterého je povinností kraje umožnit dálkové zpřístupnění Věstníku. V § 12 obecního
zřízení totiž zcela chybí povinnost obce umožnit dálkový přístup ke svým právním předpisům.
Evidence právních předpisů obce je však stejně jako Věstník právních předpisů kraje evidencí
pocházející z činnosti samosprávy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková musí být
přístupna v přehledné

formě

také

způsobem

umožňujícím

dálkový přístup,

tedy

i prostřednictvím internetu.122 Právní úprava krajského zřízení je zde tedy důslednější.

2.2.2. Novelizace právních předpisů krajů

Novelizaci, tj. změnu, případně doplnění právního předpisu kraje, lze provést pouze novým
právním předpisem kraje, což platí v případě chyb v jeho textu i v případě potřeby jiného zásahu
do obsahu právního předpisu. Při novelizaci vždy také platí, že obecně závaznou vyhlášku lze
měnit pouze novým předpisem v samostatné působnosti, tedy opět obecně závaznou vyhláškou,
a naopak nařízení lze měnit pouze novým předpisem v přenesené působnosti kraje, tedy novým
nařízením.123
Ustanovení novelizujícího právního předpisu se stávají součástí toho původního, v textu
novely je proto vhodné užít jiného členění, což znamená např. členit text novely na paragrafy
namísto původního členění na články. Pro změnu právního předpisu je vždy vhodnější přímá
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K evidenci právních předpisů blíže např. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde,
2008, s.131 a násl.. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s.
258.
KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 159.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008, s.129 a násl.
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novela, která přímo mění dosavadní ustanovení právního předpisu.124 Při užití nepřímé novely,
která nikoliv výslovně, ale věcně mění nebo doplňuje dosavadní právní předpis, totiž nelze
spoléhat na pravidlo rušení staršího právního předpisu předpisem novějším. Pakliže by původní
právní předpis upravoval jen určitou speciální oblast, mohl by vzniknout spor o to, jaký právní
předpis kraje je obecný a jaký je speciální.125
Kraje se tímto postupem při novelizaci právních předpisů téměř výhradně řídí, a pokud
právní předpis nezruší v plném rozsahu za současného nahrazení předpisem novým, užívají,
s dosud jedinou výjimkou, při změnách právních předpisů novely přímé.126
Stejně je tomu při novelizaci většího množství právních předpisů, kdy je z hlediska
přehlednosti vhodnější, aby kraj vydal novelu pro změnu každého jednotlivého právního
předpisu zvlášť. Případy, kdy kraje měnily jedinou novelou několik právních předpisů
současně, jsou ale pouze dva.127
Přijetí novelizujícího právního předpisu nepodléhá žádnému zvláštnímu způsobu
projednání, pokud je však zákonem stanoveno např. projednání předpisu některými orgány, měl
by takový postup být dodržen. Avšak v případě, že by šlo jen o malou změnu, nezasahující do
obsahu původního právního předpisu, není takového projednání třeba, protože by šlo o zbytečný
formalizmus, nesledující vlastní účel takového postupu.128
Pro snadnější orientaci v účinném znění právních předpisů kraje je možné vydat
tzv. úplné znění, obsahující autentický text jak původního právního předpisu, tak i jeho novely.
Vydáním úplného znění může být pověřen určitý orgán kraje, např. některý jeho odbor
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Legislativní pravidla vlády v hlavě V. čl. 54 uvádí přímou novelu jako jedinou přípustnou.
BOGUSZAK, J. ČAPEK, J. GERLOCH, A. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 43.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008. 129 s. K problematice náležitostí
novely podrobněji např. BARÁK, J., Legislativní pravidla a legislativní proces, Tvorba práva, příloha
časopisu Právní rádce 2/1997, s. 52. Legislativní pravidla vlády, hlava V.
Jedinou výjimku tvoří nařízení Karlovarského kraje č. 4/2006, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí. Nařízení bylo podle interpretačního derogačního pravidla lex posterior derogat legi priori zrušeno
nařízením č. 1/2007, viz tabulka č. 8: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle zákona o pozemních
komunikacích, s. 63.
V obou případech se jedná o novelu z oblasti požární ochrany, kdy se nařízením Moravskoslezského kraje
č. 7/2002 najednou měnilo rovnou 5 nařízení, nařízením Zlínského kraje č. 5/2006 se měnila 3 nařízení.
Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 27/04, ve kterém navrhovatel namítal
nevyžádání stanoviska nadřízeného orgánu před vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou byla provedena
změna územního plánu obce. Ústavní soud však ve svém odůvodnění uvedl, že lpění na povinnosti předkládat
každou zamýšlenou změnu nadřízenému orgánu je v rozporu s rozumným výkladem příslušných ustanovení.
Takový postup pak nazval formalizmem, tj. lpěním na dodržení procesních postupů bez toho, že by byl
sledován vlastní účel těchto postupů. Argumentem ad absurdum by bylo možné dovodit, že každá změna,
byť jen v názvu článku, by vyžadovala předchozí souhlas nadřízeného orgánu.

36

nebo oddělení. Úplné znění není právním předpisem, nemusí být tedy zveřejňováno vydáním
ve Věstníku právních předpisů kraje ani zasíláno příslušným ministerstvům, postačí vydání
jakýmkoli vhodným způsobem umožňujícím občanům seznámit se s právní úpravou v ucelené
formě. Jednou z možností je vydání úplného znění také formou soukromého tisku, obdobně
jako je tomu u vydávání úplných znění zákonů. Komerční vydávání úplných znění právních
předpisů napomáhá rozšiřování povědomí o platném právu, navíc mu nebrání ani ochrana
z hlediska autorských práv, protože se na právní předpisy na základě autorského zákona
nevztahuje.129

2.2.3. Účinnost právních předpisů krajů
Účinnosti právní předpisy krajů nabývají podle § 8 odst. 4 krajského zřízení patnáctým
dnem po jejich vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje, přičemž může být stanovena
účinnost pozdější. Zákonná lhůta 15 dní mezi vyhlášením právního předpisu a nabytím
účinnosti má hmotněprávní charakter, počíná tedy běžet následujícího dne po dni vyhlášení
právního předpisu a končí patnáctým dnem, resp. jiným dnem, pokud je v právním předpise
stanoven, a to bez ohledu na státní svátky či dny pracovního klidu.130
Legisvakance, tj. doba mezi nabytím platnosti a nabytím účinnosti, slouží k obeznámení
s obsahem nově přijatého právního předpisu a je významná pro všechny osoby, kterých se bude
právní regulace týkat, proto je její zkrácení spíše nežádoucí.131
Pokud to však vyžaduje naléhavý obecný zájem, může kraj podle § 8 odst. 5 krajského
zřízení stanovit účinnost právního předpisu dřívější, nejdříve však dnem vyhlášení právního
předpisu. Zákon nedává ani demonstrativní výčet toho, co je pokládáno za naléhavý obecný
zájem, proto bude rozhodnutí o stanovení dřívější účinnosti právního předpisu vždy na zvážení
zastupitelstva nebo rady.132 Podle zrušeného § 9 odst. 2 krajského zřízení měly kraje povinnost
uvést přímo v právním předpise důvody, v čem spočívá naléhavý obecný zájem, na základě
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Srov. § 3 písm. a) zákona č 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon). KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha:
Linde, 2008, s. 124.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 124. GROSPIČ, J. Vydávání
závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné působnosti in Právní rádce 7/1994, s. 9. KADEČKA, S. Právo
obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 259.
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Ústavního soudu č. 55/1999 ze dne ze dne 19. 3. 1999.
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kterého právní předpis kraje nabývá účinnosti dříve než patnáctým dnem od svého vyhlášení.
Vzhledem k tomu, že takové odůvodnění nemá normativní charakter a nemělo by tak být vůbec
součástí právního předpisu, lze říci, že zrušení tohoto ustanovení bylo krokem více než
vhodným. Přestože podle účinné zákonné úpravy již orgány kraje nemusí dřívější účinnost
zdůvodňovat přímo v právním předpise, mělo by odůvodnění takového postupu být součástí
důvodové zprávy.133
Pakliže je účinnost v mimořádných případech stanovena dříve než patnáctým dnem, musí
být její datum podle § 8 odst. 5 krajského zřízení v právním předpise výslovně uvedeno.
Příslušný předpis musí být zveřejněn též na úřední desce krajského úřadu, na úředních deskách
obecních úřadů obcí, které jsou na území kraje, a také v hromadných informačních prostředcích.
Důvodová zpráva ke krajskému zřízení uvádí vyhlášení na úřední desce a uveřejnění
v hromadných sdělovacích prostředcích jako podpůrná řešení vedle Věstníku právních předpisů
jako úředního publikačního prostředku kraje.134 Tyto další náležitosti publikace proto nelze
vykládat doslovně, protože případná nečinnost třeba jen jediného obecního úřadu by mohla vést
až ke znemožnění vyhlášení právního předpisu kraje a zamezila by tak jeho platnosti, a tím
i účelu tohoto výjimečného ustanovení. Pro platnost právního předpisu s dřívějším počátkem
účinnosti je proto rovněž rozhodujícím vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a splnění
dalších náležitostí publikace je sice pro kraj obligatorní, na platnost právního předpisu ale nemá
vliv.135
Přesto není zcela vyřešena otázka, v jakém okamžiku nabývá právní předpis s dřívější
účinností platnosti. Na absenci úpravy platnosti takového právního předpisu upozorňuje také
M. Kopecký, který výkladem dovozuje, že dnem platnosti je den vyhlášení ve Věstníku
právních předpisů kraje.136 Na základě výkladu lze dojít k tomu, že pokud právní předpisy kraje
nabývají podle § 8 odst. 2 krajského zřízení platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních
předpisů kraje, přičemž za den vyhlášení je podle § 8 odst. 3 krajského zřízení považován den
rozeslání příslušné částky Věstníku právních předpisů kraje, nabývá právní předpis platnosti
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VEDRAL, J. Změny v právní úpravě vydávání právních předpisů územních samosprávných celků. In Správní
právo 4/2001, s. 199 a 208. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008,
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právě dnem rozeslání. Účinnosti pak může nabýt nejdříve tímto dnem, bez ohledu na to,
zda byla v právním předpise účinnost stanovena na datum dřívější.137
Stejně jako může být platnost právního předpisu omezena na dobu určitou, lze i jeho
účinnost časově omezit. Na rozdíl od časově omezené platnosti, jejímž pozbytím přestává být
právní předpis součástí právního řádu, pozbytím účinnosti jeho součástí zůstává, přičemž
formálně platná právní regulace se však stává obsolentní.138
Mezi právními předpisy krajů byla časově omezena účinnost pouze u 11 nařízení
Libereckého kraje a 13 nařízení Středočeského kraje, v obou případech byla z oblasti sjízdnosti
silnic omezena na dobu 12 měsíců.139
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Stejný závěr dovozuje S. Kadečka in KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2003, s. 256.
GERLOCH, A. Teorie práva. 6. aktualizované vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013,
s. 103.
Viz Tabulka č. 8: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle zákona o pozemních komunikacích, s. 63.
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2.3. Dozor nad vydáváním právních předpisů krajů
Výkon dozoru nad vydáváním právních předpisů kraje je v samostatné a v přenesené
působnosti svěřen různým orgánům. Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných
vyhlášek kraje vykonává Ministerstvo vnitra, kterému podle § 8 odst. 9 krajského zřízení posílá
kraj obecně závaznou vyhlášku neprodleně po dni její publikace ve Věstníku právních předpisů
kraje. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení kraje vykonává věcně příslušné ministerstvo
nebo jiný ústřední správní úřad, kterému podle § 8 odst. 9 krajského zřízení posílá kraj nařízení
neprodleně po dni jeho publikace ve Věstníku právních předpisů kraje.140
Ministerstvo vnitra, jiné věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad mají
vůči kraji sistační oprávnění, na jehož základě mohou svým rozhodnutím pozastavit účinnost
právního předpisu, který je v rozporu se zákonem, resp. i s jiným právním předpisem v případě
nařízení. Příslušné orgány státního dozoru jsou rovněž oprávněné k podání návrhu na zrušení
právního předpisu kraje Ústavnímu soudu.
Smyslem oprávnění k pozastavení účinnosti právně vadného právního předpisu kraje ještě
před podáním návrhu na jeho zrušení je zabránit tomu, aby jeho aplikací vznikaly nežádoucí
důsledky v mezidobí do zjednání nápravy nebo do rozhodnutí Ústavního soudu. Rozhodnutí
o pozastavení účinnosti právního předpisu kraje je také podmínkou pro podání návrhu na
zrušení právního předpisu kraje ve smyslu § 64 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), bez níž
by orgán státního dozoru návrh podat nemohl. Pozastavením účinnosti právního předpisu není
právní předpis kraje zrušen, je stále součástí právního řádu, pouze podle něj nelze postupovat,
resp. jej nelze aplikovat.141

2.3.1. Dozor nad vydáváním obecně závazných vyhlášek krajů
Dozor nad vydáváním obecně závazných vyhlášek krajů vykonává Ministerstvo vnitra.
Obecně závazná vyhláška kraje nemůže být podle § 8 odst. 1 krajského zřízení v rozporu
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K dozoru nad vydáváním právních předpisů kraje blíže např. M. KOPECKÝ in HENDRYCH, D a kol.
Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha : C.H. Beck, 2016. S. 112 a násl. KOPECKÝ, M. Správní právo.
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– základy komunálního práva. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. S. 323 a násl. KADEČKA, S. Právo
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Viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 9. 1997, sp. zn. I. ÚS 304/97.
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se zákonem. V případě, že Ministerstvo vnitra rozpor se zákonem shledá, vyzve kraj podle § 81
odst. 1 krajského zřízení ke zjednání nápravy, k čemuž má zastupitelstvo kraje 60 dní ode dne
doručení výzvy kraji. Formu ani náležitosti výzvy krajské zřízení neupravuje, podle § 1 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
se však na výkon dozoru nad samostatnou působností krajů vztahuje správní řád. Protože výzva
nemá charakter správního rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu, bude se podle
§ 177 odst. 2 a § 158 odst. 1 správního řádu jednat o úkon podle části čtvrté správního řádu.
Sistace obecně závazné vyhlášky kraje
Pokud není ve stanovené lhůtě zjednána náprava, rozhodne Ministerstvo vnitra ve správním
řízení, zahájeném z moci úřední podle § 46 správního řádu, o sistaci, tedy pozastavení účinnost
příslušné obecně závazné vyhlášky. Její účinnost je podle § 81 odst. 1 krajského zřízení
pozastavena dnem doručení rozhodnutí, v němž je zároveň stanovena přiměřená lhůta
pro zjednání nápravy. V případě, že je obecně závazná vyhláška kraje ve zřejmém rozporu
s lidskými právy a základními svobodami, postupuje Ministerstvo vnitra obdobně, podle § 81
odst. 2 krajského zřízení však může využít sistačního oprávnění bez předchozí výzvy. Účinnost
je pak pozastavena dnem doručení rozhodnutí, které rovněž stanovuje přiměřenou lhůtu
ke zjednání nápravy.142
Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky kraj podle
§ 85 odst. 2 písm. a) krajského zřízení neprodleně oznamuje ve Věstníku právních předpisů
kraje. Proti rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky může příslušný kraj
jako účastník správního řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu podat ve lhůtě 15
dnů od doručení rozhodnutí podle § 83 správního řádu opravný prostředek, kterým je v tomto
případě podle § 152 správního řádu rozklad. O rozkladu rozhoduje ministr vnitra na návrh
rozkladové komise.143 V řízení o rozkladu může ministr vnitra na návrh rozkladové komise
zrušit nebo změnit rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje,
nebo může rozklad zamítnout.
Pokud kraj ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o pozastavení účinnosti zjedná nápravu obecně
závazné vyhlášky, zašle ji jako přílohu sdělení o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra,
142
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VEDRAL, J. K právní úpravě dozoru nad působností obcí. In: MATES, Pavel, ed. Reforma veřejné správy:
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o rozkladu platí ustanovení § 81-93 správního řádu o odvolání, nevylučuje-li to povaha věci.
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které podle § 81 odst. 1 krajského zřízení (resp. podle odst. 2, pokud pozastavení nepředcházela
výzva) neprodleně po jejím obdržení rozhodnutí o pozastavení účinnosti zruší. Způsob zjednání
nápravy závisí na tom, v čem spatřuje Ministerstvo vnitra nedostatky či vady obecně závazné
vyhlášky, a podle toho zastupitelstvo kraje obecně závaznou vyhlášku změní, zruší některá její
ustanovení nebo obecně závaznou vyhlášku zruší.144 Změnu i zrušení provede opět formou
obecně závazné vyhlášky, kterou posílá jako přílohu sdělení o zjednání nápravy Ministerstvu
vnitra.145 Zrušení rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky na základě
rozhodnutí v řízení o rozkladu nebo z důvodu zjednání nápravy krajem se neprodleně oznamuje
ve Věstníku právních předpisů kraje podle § 85 odst. 2 písm. b) krajského zřízení.
Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje
V případě, že kraj ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu obecně závazné vyhlášky, která je
v rozporu se zákonem, může Ministerstvo vnitra podle § 81 odst. 3 krajského zřízení do 30 dní
ode dne uplynutí lhůty pro podání rozkladu podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně
závazné vyhlášky na základě § 64 odst. 2 písm. g) zákona o Ústavním soudu. Pokud byl podán
rozklad, může podat Ministerstvo vnitra návrh Ústavnímu soudu do 30 dnů od rozhodnutí
o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut.
Lhůta 30 dní pro podání návrhu Ústavnímu soudu je pouze lhůtou pořádkovou, jejíž
nedodržení by nemělo vést k odmítnutí návrhu na zrušení právního předpisu kraje z důvodu
podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu. Zákon o Ústavním soudu totiž aktivní
legitimaci Ministerstva vnitra ve svém § 64 odst. 2 písm. g) nesvazuje žádnými dalšími
podmínkami. Ministerstvo vnitra by nicméně nemělo zbytečně prodlévat s podáním návrhu na
zrušení právního předpisu, jehož účinnost pozastavilo. Ústavní soud již ve svém nálezu Pl. ÚS
9/04 upozornil na skutečnost, že lhůta 30 dní je pořádkovou lhůtou jen z pohledu zákona
o Ústavním soudu, nikoli z pohledu obecního, resp. krajského zřízení, kde je tato lhůta naopak
velmi významnou. Protože jde o zásadní zásah do ústavního práva na územní samosprávu,
dovodil Ústavní soud jediný ústavně konformní výklad, podle něhož se marným uplynutím
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lhůty podle § 81 odst. 3 krajského zřízení účinnost obecně závazné vyhlášky automaticky
obnovuje.146
Pokud je návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje Ústavním soudem odmítnut,
zamítnut nebo je řízení zastaveno, pozbyde podle § 83 odst. 3 krajského zřízení platnosti
rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti, a to dnem nabytí právní moci
příslušného rozhodnutí Ústavního soudu. Po podání návrhu na zrušení obecně závazné
vyhlášky nebo před jakýmkoli rozhodnutím Ústavního soudu může kraj stále zjednat nápravu
a podle § 81 odst. 4 krajského zřízení zaslat sdělení o nápravě Ministerstvu vnitra, jehož
přílohou je obecně závazná vyhláška, kterou byla zjednána náprava. Ministerstvo vnitra potom
do 15 dní od doručení sdělení zruší pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky. Kraj tuto
skutečnost rovněž musí neprodleně sdělit Ústavnímu soudu.

2.3.2. Dozor nad vydáváním nařízení krajů
Dozor nad vydáváním nařízení krajů vykonávají věcně příslušná ministerstva a jiné ústřední
správní úřady. Nařízení kraje nemohou být podle § 8 odst. 1 krajského zřízení v rozporu
se zákony ani jinými právními předpisy. Pokud k rozporu nařízení se zákonem nebo jiným
právním předpisem dojde, vyzve věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad
kraj podle § 83 odst. 1 krajského zřízení ke zjednání nápravy.
Sistace nařízení kraje
Rada kraje pak musí do 60 dní od doručení výzvy zjednat nápravu přijetím nařízení a zaslat
příslušnému orgánu státního dozoru sdělení o zjednání nápravy, jehož přílohou je nařízení,
kterým byla náprava zjednána. V případě, že tak neučiní, může věcně příslušné ministerstvo
nebo jiný ústřední správní úřad rozhodnout o pozastavení účinnosti nařízení. Účinnost je
pozastavena dnem doručení rozhodnutí příslušného orgánu dozoru kraji. V rozhodnutí
o pozastavení účinnosti je kraji stanovena přiměřená lhůta ke zjednání nápravy. Způsob
doručení zákon neupravuje, ustanovení § 85 odst. 4 krajského zřízení navíc při rozhodování
o pozastavení účinnosti nařízení kraje vylučuje užití správního řádu, s výjimkou ustanovení
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o základních zásadách činnosti správních orgánů, na ustanovení o doručování však výslovně
neodkazuje, proto není okamžik doručení i jeho následků jednoznačný.147
V případě, že je nařízení kraje ve zřejmém rozporu s lidskými právy a základními
svobodami, postupuje věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad obdobně,
podle § 83 odst. 2 krajského zřízení však může využít sistačního oprávnění bez předchozí
výzvy.
Při pozastavení účinnosti nařízení se na rozdíl od obecně závazných vyhlášek, jejichž
vydávání je výkonem samosprávy kraje, nerozhoduje o veřejném subjektivním právu kraje.
Protože se podle § 85 odst. 4 krajského zřízení na rozhodování o pozastavení účinnosti nařízení
kraje ustanovení správního řádu nepoužijí, nemá kraj proti rozhodnutí orgánu státního dozoru
opravný prostředek. Účinnost nařízení je podle § 83 odst. 1 krajského zřízení pozastavena
dnem, kdy je rozhodnutí kraji doručeno, přičemž je v něm stanovena lhůta ke zjednání nápravy.
Způsob zjednání nápravy závisí na tom, v čem spatřuje orgán dozoru nedostatky či vady
nařízení, a podle toho rada kraje nařízení změní, zruší některá jeho ustanovení nebo nařízení
zruší. Změnu i zrušení provede formou nařízení, které posílá jako přílohu sdělení o zjednání
nápravy příslušnému orgánu dozoru.148
Kraj rozhodnutí věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu
podle § 85 odst. 2 písm. a) krajského zřízení neprodleně zveřejňuje ve Věstníku právních
předpisů kraje. Pokud rada kraje nařízení napraví ve stanovené lhůtě, zruší věcně příslušné
ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení
neprodleně po doručení sdělení kraje o zjednání nápravy, jehož přílohou je nařízení kraje, jímž
byla náprava zjednána. Rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti nařízení kraj podle § 85
odst. 2 písm. b) krajského zřízení neprodleně oznámí ve Věstníku právních předpisů kraje.
Návrh na zrušení nařízení kraje
Jestliže rada kraje nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu nařízení, které je v rozporu
se zákonem nebo jiným právním předpisem, má podle § 83 odst. 3 krajského zřízení věcně
příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad 30 dní ode dne uplynutí lhůty stanovené
k nápravě nařízení, v nichž může podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení kraje.
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VEDRAL, Josef. K právní úpravě dozoru nad působností obcí. In: MATES, Pavel, ed. Reforma veřejné
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Před rozhodnutím Ústavního soudu může kraj podle § 83 odst. 4 krajského zřízení stále napravit
předmětné nařízení, tuto skutečnost neprodleně sdělit Ústavnímu soudu a zaslat nařízení
přílohou spolu se sdělením o nápravě věcně příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu
správnímu úřadu, který potom do 15 dní od doručení takového sdělení zruší pozastavení
účinnosti daného právního předpisu.
Lhůta 30 dní, v níž může věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad podat
návrh na zrušení příslušného právního předpisu kraje, je stejně jako v případě obecně závazných
vyhlášek pouze lhůtou pořádkovou. Její nedodržení by nemělo vést k odmítnutí návrhu
z důvodu podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, protože aktivní legitimace
věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu na základě § 64 odst. 2
písm. g) zákona o Ústavním soudu není žádnými dalšími podmínkami vázána.149 Pořádková
lhůta 30 dní pro podání návrhu na zrušení právního předpisu počíná běžet od uplynutí lhůty pro
nápravu, která byla stanovena v rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení. Pokud je návrh na
zrušení právního předpisu kraje Ústavním soudem odmítnut, zamítnut nebo je řízení zastaveno,
pozbyde podle § 83 odst. 3 krajského zřízení platnosti rozhodnutí věcně příslušného
ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o pozastavení účinnosti nařízení kraje,
a to dnem nabytí právní moci příslušného rozhodnutí Ústavního soudu.150
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Viz nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 9/04.
K dozoru nad vydáváním právních předpisů subjektů územní samosprávy též např. PRŮCHA, P. K úpravě
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stavu dané právní úpravy. In: MATES, Pavel, ed. Reforma veřejné správy: sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha:
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2.4. Derogace právních předpisů krajů
Derogací právního předpisu se obecně rozumí jeho zrušení, a to buď částečné, kdy cestou
novelizace dojde ke zrušení jednotlivých ustanovení a jejich případnému nahrazení,
nebo zrušení v plném rozsahu, kdy zaniká platnost a účinnost právního předpisu, který tím
přestává být součástí právního řádu. Způsoby derogace pak lze dělit na vnitřní a vnější. Vnitřní
představují především právní normy s omezenou platností. Vnější představují zrušení právního
předpisu orgánem, který jej vydal, zrušení jiným orgánem, který je způsobilý vydat právní
předpis s vyšší právní silou ke stejnému předmětu regulace, a rozhodnutí Ústavního soudu
o tom, že právní předpis odporuje ústavě, ústavním zákonům, zákonům a v případě nařízení
rovněž podzákonným právním předpisům.151
Kraje jsou na základě Ústavy oprávněny vydávat vlastní právní předpisy, jako vydavatelé
jsou také oprávněné k jejich změnám či rušení. Orgány státního dozoru mohou rozhodnout
o pozastavení účinnosti právního předpisu kraje, nemohou však právní předpis kraje zrušit, a to
ani v případě, že kraj vady právního předpisu neodstraní ve stanovené lhůtě. Prostředkem
nápravy takového stavu je pouze podání návrhu na zrušení právního předpisu kraje Ústavnímu
soudu, v jehož působnosti je podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy rušení jiných právních předpisů
nebo jejich ustanovení.

2.4.1. Derogace právního předpisu krajem

K rušení právního předpisu mohou kraj vést v něm obsažené právní vady, ale také jen
potřeba odlišné úpravy určité oblasti, související se změnami zákonných zmocnění nebo může
být důvodem ke zrušení právního předpisu prostá skutečnost, že důvody pro právní regulaci
určitých společenských vztahů již odpadly.152
Zrušit platný právní předpis kraje nebo jeho část lze pouze formálním postupem,
což znamená přijetím dalšího právního předpisu kraje, obsahujícího derogační klauzuli rušící
vybraný právní předpis nebo jen jeho jednotlivou část.153 Derogační klauzule bývá uvedena
v závěru právního předpisu, v ustanoveních obvykle označených jako zrušovací ustanovení,
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GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualizované vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.
102 s. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha:Linde, 2008,s. 164 a násl.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008,s. 161.
GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktual. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 102.
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může však být jediným obsahem a podstatou předpisu vydaného pouze za účelem zrušení
právního předpisu jiného.154
Právní předpis kraje nelze zrušit např. pouhým usnesením příslušného orgánu kraje, protože
přijetím takového usnesení lze sice revokovat již přijaté usnesení zastupitelstva nebo rady, jímž
byl schválen právní předpis, revokace však musí předcházet publikaci právního předpisu
ve Věstníku právních předpisů kraje, tzn. před nabytím jeho platnosti, takový postup proto není
rušením právního předpisu kraje. Rozhodnutí o zrušení platného právního předpisu má vždy
konstitutivní povahu, přičemž důsledky takového rušení budou záviset na jeho rozsahu i míře
nahrazení právního předpisu. Zrušený právní předpis celý přestává být součástí právního
pořádku dnem nabytí účinnosti rušícího právního předpisu, anebo datem uvedeným v rušícím
právním předpise.155
Zrušení zákonného zmocnění k vydání právního předpisu kraje156
Převážná většina právních předpisů krajů je vydávána na základě zákonného zmocnění.157
V případě derogace zákonného zmocnění nepozbývají automaticky platnosti právní předpisy
krajů vydané na základě tohoto zmocnění, kraje by však měly své příslušné předpisy zrušit
samy, odpadla-li ústavní podmínka pro jejich vydání.158 Zrušené zákonné zmocnění může být
ale nahrazeno zmocněním obdobným, a potom právní předpisy krajů, vydané na základě
původního zákonného zmocnění, zůstávají nadále platné.159 Zákon obsahující zrušovací
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K užívaným způsobům derogace viz tabulka č. 14: Přehled užitého způsobu derogace obecně závazných
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KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 166.
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Zrušení zmocňovacího ustanovení zákona samo o sobě nezpůsobuje zánik platnosti právního předpisu, který
byl na základě tohoto ustanovení vydán. Takový právní předpis musí zrušit sám kraj, viz nález Ústavního
soudu ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 52/03, podobně např. nález ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000.
Např. nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů dnem 1. ledna 2007, byly územní plány krajů přejmenovány na zásady územního rozvoje kraje
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vydaných podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, formou obecně závazné
vyhlášky zůstaly platné, ke změnám musí však být dále použita nová právní úprava. Blíže viz subkapitola
3.1.3 Územní plánování, s. 55-56.
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ustanovení pro zákonné zmocnění může rovněž obsahovat derogační klauzuli pro právní
předpisy na jeho základě vydané.160
2.4.2. Derogace právního předpisu kraje Ústavním soudem

Kromě příslušného kraje, který právní předpis vydal, může zrušit právní předpis kraje
nebo jeho část Ústavní soud na základě čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy, je-li v rozporu s ústavním
pořádkem nebo zákonem. Ústavní soud rozhoduje o zrušení právních předpisů kraje pouze
na návrh oprávněných podle § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu nebo v řízení zahájeném
plénem, jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.
Návrh na zrušení právního předpisu kraje jsou podle § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu
oprávněni podat a) vláda, b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,
senát Ústavního soudu v souvislosti s ústavní stížností, c) senát Ústavního soudu v souvislosti
s rozhodováním o ústavní stížnosti, d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených
v § 74 zákona o Ústavním soudu nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek
uvedených v § 119 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, e) zastupitelstvo kraje, f) Veřejný
ochránce práv, g) Ministerstvo vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje
v souvislosti s výkonem dozoru nad jejich vydáváním, přičemž musí dodržet podmínky
stanovené krajským zřízením, h) věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad,
jde-li o návrh na zrušení nařízení kraje, přičemž musí dodržet podmínky stanovené krajským
zřízením v souvislosti s výkonem dozoru, j) zastupitelstvo obce, která náleží do územního
obvodu kraje, o jehož právní předpis se jedná. Řízení o zrušení právního předpisu kraje nebo
jeho jednotlivých ustanovení může být podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o Ústavním soudu
zahájeno rovněž plénem Ústavního soudu, jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2 zákona
o Ústavním soudu.
Ústavní soud podle § 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu posuzuje obsah právního předpisu
kraje z hlediska jeho souladu s ústavními zákony a se zákony, dále zjišťuje, zda byl právní
předpis přijat a vydán v mezích Ústavou stanovené kompetence a ústavně předepsaným
způsobem. Zjišťuje tak formální správnost vzniku právního předpisu kraje, tzn. zda byl právní
předpis vydán příslušným orgánem kraje, zda byl přijat stanoveným způsobem a zda došlo
160
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k jeho řádnému vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje po stanovenou dobu. Z hlediska
obsahu posuzovaného právního předpisu je třeba zjistit, zda není v rozporu s ústavním
pořádkem, mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10
Ústavy nebo se zákonem. Soulad s jinými právními předpisy Ústavní soud neposuzuje.161
Ústavní soud dále posuzuje, zda byl právní předpis kraje vydán v mezích Ústavou stanovené
kompetence kraje, proto zjišťuje, zda bylo nařízení kraje vydáno v oblasti přenesené působnosti
kraje a existovalo pro něj zákonné zmocnění, nebo zda byla obecně závazná vyhláška kraje
vydaná v oblasti samosprávy, případně zda jde o oblast samosprávy, kde kraj vystupuje jako
nositel veřejné moci s možností ukládat povinnosti osobám tehdy, když posuzovanou obecně
závaznou vyhláškou kraje fyzickým či právnickým osobám povinnosti stanovuje.162
Při posuzování zákonnosti a ústavnosti obecně závazných vyhlášek přistupuje Ústavní soud
pravidelně k užití testu čtyř kroků. Tzv. test čtyř kroků při rozhodování o souladu obecně
závazné vyhlášky se zákonem poprvé použil Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 63/04 ze dne
22. března 2005, publikovaném pod č. 210/2005 Sb., v němž rozhodoval ve věci návrhu
ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003, o náhradě
za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně. K užití tohoto testu v řízení o abstraktní
kontrole norem uvedl Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. prosince 2007,
že „jeho zvláštnost pro přezkum právních předpisů územních samosprávných celků vydaných
v samostatné působnosti je projevem a důsledkem ústavní garance územní samosprávy
(čl. 8 Ústavy) a zvláštního ústavního zmocnění územních samosprávných celků ve vymezených
oblastech věcné působnosti tvořit právo (čl. 104 odst. 3 Ústavy)“.
Test čtyř kroků sestává z dvou kroků posuzujících formální kritéria napadené obecně
závazné vyhlášky a dvou kroků posuzujících její obsah. V testu čtyř kroků Ústavní soud
postupně zkoumá: 1) zda je dána pravomoc územního samosprávného celku vydávat obecně
závazné vyhlášky, tzn. zda byla obecně závazná vyhláška vydána zastupitelstvem podle čl. 104
odst. 3 Ústavy; 2) zda se územní samosprávný celek při vydávání obecně závazné vyhlášky
nepohyboval mimo zákonem vymezenou věcnou působnost (jednání ultra vires); 3) zda územní
161
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právního řádu. Soulad podzákonných právních předpisů mezi sebou je v našem ústavním systému řešitelný
zejména v rovině konkrétní kontroly norem při jejich aplikaci ve smyslu čl. 95 odst. 1 Ústavy, kdy všechny
soudy mohou posoudit právní předpis z hlediska hierarchie celého právního řádu a vadný právní předpis
v konkrétním případě nepoužít, pravomoc autoritativním výrokem zrušit jiný právní předpis svěřuje
Ústavnímu soudu jen v případě rozporu s ústavním pořádkem nebo se zákonem, viz nález Ústavního soudu
ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 9/04.
Blíže např. KOUDELKA, Z. Působnost právních předpisů územní samosprávy - část I. (dostupné na
https://www.epravo.cz/top/clanky/pusobnost-pravnich-predpisu-uzemni-samospravy-cast-i-22023.html).
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samosprávný celek při vydávání obecně závazné vyhlášky nezneužil zákonem mu svěřenou
působnost, přičemž zneužitím zákonem přenesené působnosti se rozumí sledování účelu,
který není zákonem aprobován, opomíjení relevantních úvah při přijímání rozhodnutí nebo
přihlížení k nerelevantním úvahám; 4) v posledním kroku přezkoumává obsah obecně závazné
vyhlášky z hlediska „nerozumnosti“ (unreasonabless).
O návrhu na zrušení právního předpisu kraje rozhoduje Ústavní soud nálezem. Pokud dojde
k závěru, že důvody pro zrušení právního předpisu kraje nejsou, návrh zamítne. Shledá-li
Ústavní soud, že právní předpis kraje nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním
zákonem nebo se zákonem, nálezem rozhodne o jeho zrušení nebo o zrušení jeho jednotlivých
ustanovení. Zároveň v nálezu určí den, kterým dojde ke zrušení právního předpisu kraje nebo
jeho jednotlivých ustanovení.163

2.4.3. Derogace právního předpisu kraje jinými orgány

Obecné soudy
Právní předpisy krajů se nabytím účinnosti stávají součástí právního řádu a jsou závaznými
pro všechny subjekty podléhající jejich působnosti, při své činnosti je podle čl. 95 Ústavy musí
respektovat také orgány státu a soudy. Soudy mohou při svém rozhodování posoudit soulad
právního předpisu kraje jako podzákonného právního předpisu se zákonem a konstatovat
rozpor, následkem čehož nezákonný právní předpis nepoužijí. Obecné soudy však nemohou
zrušit právní předpisy subjektů územní samosprávy. Konstatování nezákonnosti právního
předpisu kraje soudem a jeho následná neaplikace proto není obecně závazná, není precedentem
a je závazná pouze v rozhodované věci.164
Vláda
V literatuře se lze setkat s názorem, podle něhož může zrušit nařízení kraje svým nařízením
vláda.165 Taková situace by mohla nastat v případě, kdy by po zrušení zákona, který obsahoval
zmocnění k vydání nařízení kraje, rada kraje příslušné nařízení nezrušila. Protože prostým
zrušením zmocňovacího zákona nejsou bez výslovného uvedení automaticky zrušeny prováděcí
163
164
165

K řízení o zrušení právních předpisů kraje blíže např. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd.
Praha: Linde, 2008, s. 176-212.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha:Linde, 2008,s. 218.
Např. ZÁŘECKÝ, P. K normotvorné činnosti ministerstev a jiných správních úřadů in Správní právo.
č.3/1996, s. 141. KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008. 176 s.
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právní předpisy,166 může vláda vydat nařízení jako prováděcí předpis zákona, kterým bylo
zrušeno původní zmocňovací ustanovení, a tímto nařízením zrušit příslušná nařízení krajů.
Uvedené se však vždy bude týkat nařízení krajů, vydaných jako prováděcí předpisy zákonů
na základě příslušných zákonných zmocnění. Obecně závazné vyhlášky, které jsou originárními
prameny práva a ke svému vydání zákonné zmocnění nepotřebují, mohou být rušeny pouze
příslušným krajem a Ústavním soudem.167
Evropské a mezinárodní instituce
Proti rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu kraje není
možné podat opravný prostředek. Určitou výjimkou je možnost stěžovatele, kterým je fyzická
nebo právnická osoba, obrátit se na Evropský soud pro lidská práva. Stěžovatel však musí tvrdit,
že individuální právní akt vydaný na základě nezákonného či neústavního právního předpisu
kraje porušil některé z jeho základních práv garantovaných Úmluvou o ochraně lidských práv
a základních svobod. Stěžovatel může rovněž podat stížnost k Výboru pro lidská práva
při Organizaci spojených národů, pokud tvrdí, že bylo porušeno jeho právo garantované
Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. V případě, že došlo k porušení
evropského práva, se může stěžovatel obrátit na členský stát nebo na Evropskou komisi, aby
věc předložily k posouzení Evropskému soudu v Lucemburku.
Pokud uvedené orgány shledají stížnost jako oprávněnou, samy nezruší příslušný právní
předpis, ale musí jej zrušit stát, který je povinen uvést právní řád do souladu s přijatými
mezinárodními závazky. Pokud tedy kraj sám nezruší příslušný právní předpis, zruší jej Ústavní
soud na návrh aktivně legitimovaných subjektů podle § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.
Nestane-li se tak, je návrh na zrušení příslušného právního předpisu kraje podle čl. 87 odst. 1
písm. i) Ústavy povinna podat vláda. Ústavní soud potom zruší příslušný právní předpis kraje,
přičemž postupuje v souladu s právním názorem mezinárodního soudu.168

166
167
168

Viz nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000; nález ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. III. ÚS
274/01; nález ze dne 19. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 274/01; nález ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 52/03.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008,s. 176.
KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 213-214.
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3. Vydávané právní předpisy krajů podle regulované oblasti
V následující části práce jsou představeny jednotlivé oblasti regulované právními
předpisy krajů. Pozornost je věnována všem zákonným zmocněním k vydávání krajských
právních předpisů včetně těch, které již pozbyly platnosti, a uveden je rovněž přehled počtu
právních předpisů krajů vydaných v období let 2001-2019.
V jednotlivých oblastech regulovaných právními předpisy krajů je uveden přehled
celkového počtu vydaných obecně závazných vyhlášek nebo nařízení, vždy s uvedením podílu
platných a účinných právních předpisů krajů a podílu zrušených včetně způsobu derogace, a to
k 31. 12. 2019. Z důvodu co možná nejpřesnější vypovídací hodnoty přehledů počtu vydaných
právních předpisů krajů pro faktický rozsah krajské normotvorby je v nich vždy uveden podíl
novel a podíl právních předpisů, jejichž jediným obsahem je derogace jiného právního předpisu.
Závěrečná část nakonec obsahuje souhrnný přehled zákonných zmocnění pro vydávání
právních předpisů krajů, přehled počtu právních předpisech vydaných na základě těchto
zmocnění a vývoj jejich vydávání v letech 2001-2019. Účelem souhrnného přehledu je
zachytit stav a faktický rozsah krajské normotvorby v samostatné i přenesené působnosti
a demonstrovat tímto způsobem její reálný rozsah z hlediska množství oblastí regulovaných
právními předpisy krajů i celkového počtu vydaných právních předpisů krajů.
Vydávání obecně závazných vyhlášek je jedním z projevů práva krajů na samosprávu.
Přehled celkového počtu právních předpisů vydaných v oblastech v samostatné působnosti tak
rovněž ilustruje reálný rozsah a způsob realizace krajské samosprávy touto formou a případné
možnosti jejího dalšího posunu.
Pro účely přehledů jsou: právní předpisy kraje, jejichž jediným obsahem a podstatou je
zrušení právního předpisu jiného, dále označovány jako „derogační“; právní předpisy kraje,
jejichž platnost je omezena na dobu určitou, dále označovány jako „s omezenou platností“;
právní předpisy kraje zrušené derogační klauzulí, obsaženou ve zrušovacích ustanoveních
rušícího právního předpisu kraje, dále označovány jako zrušené „derogační klauzulí“; a právní
předpisy kraje zrušené derogační klauzulí obsaženou v zákoně rušícím příslušné zákonné
zmocnění dále označovány jako zrušené „zánikem zák. zmocnění“.
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3.1. Obecně závazné vyhlášky krajů
3.1.1. Symboly krajů
Krajské zřízení ve svém § 5 odst. 1 upravuje možnost kraje mít znak a vlajku. Tyto
symboly kraje mohou být podle odst. 2 uděleny předsedou Poslanecké sněmovny, případně
podle odst. 3 změněny. Znak a vlajka kraje169 tedy nemohou být přijaty obecně závaznou
vyhláškou, touto formou však mohou kraje upravit jejich užívání, které pak musí odpovídat
vymezení v příslušném rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny.170
Úprava užívání symbolů kraje byla jednou z prvních oblastí, kterou řada krajů po svém
vzniku přijala formou obecně závazných vyhlášek, a dosud zůstává jedinou oblastí
v samostatné působnosti krajů, upravenou obecně závaznými vyhláškami bez výslovného
zákonného zmocnění. K úpravě užívání symbolů vydaly kraje ve sledovaném období celkem
11 obecně závazných vyhlášek včetně 1 novely a 2 derogačních obecně závazných vyhlášek.
Tabulka č. 1: Přehled počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů podle krajského zřízení
kraje

celkem vydáno

platných a účinných

podíl:
zrušených a způsob derogace

novel

derogačních

Jihočeský kraj

3

1

2 derogační klauzulí

x

x

Královéhradecký kraj

2

1 (derogační)

1 derogační obecně závaznou vyhláškou

x

1

Liberecký kraj

3

1

2 derogační klauzulí

1 přímá

x

Středočeský kraj

1

1

x

x

x

Ústecký kraj

2

1 (derogační)

1 derogační obecně závaznou vyhláškou

x

1

Formou obecně závazných vyhlášek mohou kraje nejen upravit užívání znaku a vlajky,
ale též přijmout jiné symboly kraje.171 K přijetí jiných symbolů touto formou dosud žádný
z krajů nepřistoupil.
169

170

171

Zákonem č. 216/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, bylo v ustanovení § 5 krajského zřízení
s účinností od 28. 4. 2004 nahrazeno původní označení prapor slovem vlajka.
FUREK, A. Obecní symboly - Stanovisko odboru dozoru a kontroly MV ČR. Veřejná správa [online]. 2008
[cit. 25. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/obecni-symboly-stanovisko-odboru-dozoru-akontroly-mv-cr.aspx. Nabytí a používání symboliky obcí. Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly Ministerstva vnitra č. 14/2008 [online]. 2008 [cit. 25. 6. 2019]. Dotupné z: https://www.mvcr.cz/.
COGAN, R. Zákon o krajích. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 20. FUREK, A. Obecní
symboly - Stanovisko odboru dozoru a kontroly MV ČR. Veřejná správa [online]. 2008 [cit. 25. 6. 2019].
Dostupné
z:
https://www.mvcr.cz/clanek/obecni-symboly-stanovisko-odboru-dozoru-a-kontroly-mv-
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3.1.2. Odpadové hospodářství krajů
Kraje podle § 43 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“), zpracovávají pro jimi spravovaná území plány svého
odpadového hospodářství a jejich změny, a to ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné
správy a veřejností.
Plány odpadového hospodářství krajů se skládají ze tří částí – analytické, závazné a směrné.
Závazné části plánů odpadového hospodářství krajů a jejich změny vyhlašují kraje obecně
závaznou vyhláškou podle § 43 odst. 11 a § 78 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech,
a to na stejnou dobu jako příslušný plán, tzn. na dobu nejméně 10 let.
Podle § 43 odst. 5 písm. a) až h) zákona o odpadech obsahuje závazná část odpadového
hospodářství kraje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady
a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů
k hodnocení plnění cílů plánů odpadového hospodářství kraje pro nakládání se směsným
i biologicky rozložitelným komunálním odpadem, stavebním a obalovým odpadem, výrobky
s ukončenou životností, nebezpečnými odpady apod.
Plány odpadového hospodářství krajů musí být podle § 43 odst. 2 zákona o odpadech vždy
v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami.
Kraje musí podle § 43 odst. 8 zákona o odpadech zpracovat a schválit návrh plánu odpadového
hospodářství kraje do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje nebo
mění závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky. Závazná část plánu
odpadového hospodářství kraje je potom podle § 43 odst. 11 zákona o odpadech závazným
podkladem pro zpracování odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a koncepční
činnost příslušných správních úřadů.
Počet vydaných obecně závazných vyhlášek krajů v oblasti odpadového hospodářství je
vzhledem k minimálně desetileté platnosti plánu poměrně nízký. Ve sledovaném období vydaly
kraje na základě tohoto zmocnění celkem 26 obecně závazných vyhlášek, jimiž závaznou část
plánu odpadového hospodářství kraje vyhlásily, a 9 novel, jimiž tyto obecně závazné vyhlášky
změnily.

cr.aspx. Nabytí a používání symboliky obcí. Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra č. 14/2008 [online]. 2008 [cit. 25. 6. 2019]. Dotupné z: https://www.mvcr.cz/.
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Tabulka č. 2: Přehled počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů podle zákona
o odpadech
kraje

celkem vydáno

platných a účinných

podíl:
zrušených a způsob derogace

novel

derogačních

Jihočeský kraj

2

1

1 derogační klauzulí

x

x

Jihomoravský kraj

2

1

x

x

x

Karlovarský kraj

2

1

x

x

x

Královéhradecký kraj

3

1

2 derogační klauzulí

1 přímá

x

Liberecký kraj

3

1

2 derogační klauzulí

1 přímá

x

Moravskoslezský kraj

3

1

2 derogační klauzulí

1 přímá

x

Olomoucký kraj

3

1

2 derogační klauzulí

1 přímá

x

Pardubický kraj

4

1

3 derogační klauzulí

2 přímé

x

Plzeňský kraj

2

1

1 derogační klauzulí

x

x

Středočeský kraj

3

1

x

1 přímá

x

Ústecký kraj

3

1

2 derogační klauzulí

1 přímá

x

Kraj Vysočina

3

1

2 derogační klauzulí

1 přímá

x

Zlínský kraj

2

1

x

x

x

V souvislosti s vydáváním závazných částí plánů odpadového hospodářství formou
obecně závazných vyhlášek lze upozornit na to, že zákon krajům ukládá vydání závazné části
plánu odpadového hospodářství ve formě obecně závazné vyhlášky jako povinnost, přestože
vydávání právních předpisů v samostatné působnosti je Ústavou chápáno jako jejich právo.172

3.1.3. Územní plánování
Kraje ve své samostatné působnosti schvalovaly podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“),
pro svá území do 31. prosince 2006 územní plány, jejichž závazné části vydávaly podle § 29
odst. 3 starého stavebního zákona formou obecně závazných vyhlášek.
Starý stavební zákon v § 12 označoval kraje spolu s obcemi, Ministerstvem pro místní
rozvoj a Ministerstvem obrany, jako orgány územního plánování. Podle § 14 odst. 2 písm. b)
starého stavebního zákona pořizoval územní plány velkých územních celků krajský úřad, činil

172

COGAN, R. Právo krajů – aktuální stav. Správní právo [online]. 2005 [cit.20. 7. 2019]. Dostupné z:
http://www.enviweb.cz/55483.
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tak v přenesené působnosti kraje a vykonával rovněž působnost nadřízeného orgánu územního
plánování obce. Podle § 26 odst. 1 starého stavebního zákona ve své samostatné působnosti
kraj územně plánovací dokumentaci schvaloval a její závaznou část vyhlašoval obecně
závaznou vyhláškou podle § 29 odst. 3 starého stavebního zákona.
Nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dnem 1. ledna 2007, byly územní
plány krajů přejmenovány na zásady územního rozvoje kraje a jejich závazné části začaly být
vydávány formou opatření obecné povahy. Závazné části územních plánů vydaných podle
starého stavebního zákona ve formě obecně závazné vyhlášky zůstaly platné, ke změnám musí
však být dále použita právní úprava podle stavebního zákona.173
Na základě zmocnění v § 29 odst. 3 starého stavebního zákona vydaly kraje do 31. 12. 2006
celkem 28 obecně závazných vyhlášek, jimiž vyhlásily závaznou část územního plánu,
a 14 novel, jimiž tyto obecně závazné vyhlášky změnily.
Tabulka č. 3: Přehled počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů podle starého
stavebního zákona
kraje

celkem vydáno

platných a účinných

podíl:
zrušených a způsob derogace

novel

derogačních

Jihočeský kraj

15

15

x

7 přímých

x

Jihomoravský kraj

1

x

1 rozsudkem NSS*

x

x

Karlovarský kraj

1

1

x

x

x

Královéhradecký kraj

3

3

x

x

x

Moravskoslezský kraj

5

5

x

3 přímé

x

Olomoucký kraj

2

2

x

1 přímá

x

Pardubický kraj

1

1

x

x

x

Plzeňský kraj

5

4

1 derogační klauzulí

1 přímá

x

Středočeský kraj

6

6

x

x

x

Ústecký kraj

1

1

x

x

x

Zlínský kraj

3

3

x

2 přímé

x

*) Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2009 č. j. 3 Ao 1/2007-210 bylo zrušeno Opatření obecné povahy Územní plán velkého územního celku Břeclavska, včetně obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje, kterou se vyhlašuje
závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska.

173

Blíže např. VEDRAL, J. K právní úpravě územně plánovací dokumentace in Správní právo 5-6/2003.
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3.2. Nařízení krajů
3.2.1. Požární ochrana174
V oblasti požární ochrany upravené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), mohou kraje formou nařízení
1. vydat požární poplachový plán kraje podle § 27 odst. 2 písm. a) zákona o požární
ochraně;
požární poplachový plán kraje obsahuje podle § 4 odst. 1 písm. a) nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně (dále jen „nařízení vlády o požární
ochraně“), výčet jednotek požární ochrany v kraji, podle písm. b) zásady součinnosti
jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, při provádění záchranných prací na území
kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu, podle písm. c)
úpravu povolávání jednotek požární ochrany v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů
a k záchranným pracím, podle písm. d) způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního
poplachu, podle písm. e) úpravu činnosti ohlašoven požárů, poplachový plán integrovaného
záchranného systému kraje a podle písm. f) úpravu činnosti operačních a informačních
středisek hasičského záchranného sboru kraje;175
2. stanovit podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o požární ochraně;
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
obsahují podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády o požární ochraně, stanovení stupně
nebezpečí území obce podle demografických údajů, počtu požárů a charakteru území,
podle písm. b) seznam jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí, jejich
dislokaci a předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí pro jednotlivá katastrální
území obcí, podle písm. c) cílové početní stavy jednotek požární ochrany s územní
působností a jejich vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požární technikou,
podle písm. d) seznamy jednotek požární ochrany předurčených pro systémy záchranných
prací, zejména při dopravních nehodách, živelních pohromách, haváriích a pro ochranu
obyvatelstva, podle písm. e) způsob, kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí;

174
175

Blíže např. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003,
s. 264-265.
Rozdělení jednotek požární ochrany do několika stupňů požárního poplachu a jejich předurčenost pro obce
a objekty tvoří přílohu požárního poplachového plánu kraje.
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3. stanovit podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů podle § 27 odst. 2 písm. b)
bod 2. zákona o požární ochraně a tyto zdroje určit;
podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů obsahují podle § 6 nařízení vlády
o požární ochraně určení těchto zdrojů, podmínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení
požárů a pro záchranné práce, zejména podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji
a pro odběr vody a způsob zabezpečení stanovených podmínek;
4. stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o požární ochraně;
podle § 7 písm. a) nařízení vlády o požární ochraně obsahují podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vymezení doby, míst
a okolností zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a podle písm. b) stanovení způsobu jejího
vyhlášení, stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požárů;
5. stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu podle
§ 27 odst. 2 písm. b) bod 4 zákona o požární ochraně;
podle § 8 písm. a) nařízení vlády o požární ochraně nařízení kraje obsahuje vymezení
budov zvláštního významu, podle písm. b) stanovení podmínek požární bezpečnosti
a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v budovách zvláštního významu, podle
písm. c) způsob zabezpečení těchto podmínek;
6. a stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně rada kraje;
nařízení kraje obsahuje podle § 9 nařízení vlády o požární ochraně vymezení druhu akcí,
kterých se zúčastňuje větší počet osob, pro něž stanoví podmínky požární bezpečnosti kraj,
podle písm. b) stanovení těchto podmínek a způsob jejich zabezpečení.
Na základě výše zmíněných zákonných zmocnění bylo ve sledovaném období vydáno
celkem 260 nařízení včetně 103 novel.
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Tabulka č. 4: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle zákona o požární ochraně
podíl:
kraje

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

celkem vydáno
4 podle § 27 odst. 2 písm. a)
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
4 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
7 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
3 podle § 27 odst. 2 písm. a)
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
8 podle § 27 odst. 2 písm. a)
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
4 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
9 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
1 podle § 27 odst. 2 písm. a)
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
4 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
2 podle § 27 odst. 2 písm. a)
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
4 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
16 podle § 27 odst. 2 písm. a)
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
17 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
6 podle § 27 odst. 2 písm. a)
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
7 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
11 podle § 27 odst. 2 písm. a)
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
13 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
3 podle § 27 odst. 2 písm. a)
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
4 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
12 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
4 podle § 27 odst. 2 písm. a)
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
4 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
3 podle § 27 odst. 2 písm. a)
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
9 podle § 27 odst. 2 písm. a)
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
5 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
1 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
8 podle § 27 odst. 2 písm. a)
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
3 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
4 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
6 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
2 podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 4.

platných a účinných
1
1
1
1
1
1
2 (včetně 1 novely)
1
1
1
1
1
7 (včetně 6 novel)
2 (včetně 1 novely)
1
1
7 (včetně 6 novel)
1
1
1
1
2 (včetně 1 novely)
1
2
1
2 (včetně 1 novely)
2 (včetně 1 novely)
1
1
1
1
2 (včetně 1 novely)
1
1
1
2 (včetně 1 novely)
2 (včetně 1 novely)
1
1
1
2 (včetně 1 novely)
1
9 (včetně 8 novel)
1
10 (včetně 9 novel)
1
1
1
1
2 (včetně 1 novely)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 (včetně 4 novel)
1
1
2 (včetně 1 novely)
5 (včetně 4 novel)
1

zrušených a způsob
derogace
3 (derogační klauzule)
1 (derogační klauzule)
x
3 (derogační klauzule)
6 (derogační klauzule)
x
1 (derogační klauzule)
x
x
1 (derogační klauzule)
2 (derogační klauzule)
x
1 (derogační klauzule)
x
2 derogační klauzulí
3 derogační klauzulí
2 derogační klauzulí
x
x
x
x
x
3 derogační klauzulí
x
1 derogační klauzulí
x
x
2 derogační klauzulí
3 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
15 derogační klauzulí
x
2* derogační klauzulí
2* derogační klauzulí
16 derogační klauzulí
x
4 derogační klauzulí
x
x
x
5 derogační klauzulí
x
2 derogační klauzulí
2 derogační klauzulí
3 derogační klauzulí
2 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
3 derogační klauzulí
10 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
3 derogační klauzulí
x
1 derogační klauzulí
3 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
2 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
x
x
2 derogační klauzulí
x
8 derogační klauzulí
x
x
4 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
x
3 derogační klauzulí
2 derogační klauzulí
2 derogační klauzulí
2 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí
1 derogační klauzulí

*) Novely pro více nařízení, zrušené jen v rozsahu příslušných zrušených novelizovaných nařízení.
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novel
x
x
x
x
2 (přímé)
x
1 (přímá)
x
x
x
x
x
6 (přímé)
1 (přímá)
x
1 přímá
7 přímých
x
x
x
x
1 přímá
x
1 přímá
x
1 přímá
1 přímá
x
1 přímá
x
12 přímých
1 přímá
1 přímá
1 přímá
14 přímých
1 přímá
3 přímé
x
x
x
5 přímých
x
8 přímých
x
10 přímých
x
x
x
x
8 přímých
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3 přímé
x
x
1 přímá
x
x
5 přímé
x
1 přímá
2 přímé
4 přímé
x

derogačních
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.2.2. Ochrana přírody a krajiny176
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vykonávají kraje ve svých správních obvodech
působnost v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Na základě § 77a odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny mohou kraje vydávat
pro svůj správní obvod, nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo
o vojenské újezdy,
1. nařízení o zřízení nebo zrušení přírodních parků a o omezení využití jejich území
podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny;
účelem takového nařízení je ochrana krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněným územím podle části třetí
zákona o ochraně přírody a krajiny, a omezení využití takového území, které by znamenalo
zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. Krajinným rázem se podle § 12 odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny rozumí přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, která má být chráněna před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu;
2. nařízení o zřízení přírodní rezervace podle § 33 zákona o ochraně příroda a krajiny
pro menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických
a významných pro příslušnou geografickou oblast. V nařízení kraj stanoví jejich bližší
ochranné podmínky;
3. nařízení o zřízení přírodní památky podle § 36 zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou
je podle odst. 1 přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar,
naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů,
s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a o i takový, který vedle
přírody formoval svou činností člověk;
4. nařízení vyhlašující ochranné pásmo přírodní rezervace nebo přírodní památky podle § 37
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny k zabezpečení před rušivými vlivy z okolí;
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Blíže např. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 267.
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v ochranném pásmu lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas
kraje. Pokud kraj ochranné pásmo přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je
jím území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní rezervace nebo přírodní památky. Kraj
může při vyhlášení přírodní rezervace nebo přírodní památky stanovit, že se zřizuje bez
ochranného pásma;
5. nařízení o zrušení přírodních rezervací, přírodních památek nebo ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území podle § 45 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny;
může tak učinit pouze z důvodů, pro něž lze udělit výjimku z bližších podmínek ochrany
anebo pokud důvody pro zvláštní ochranu zanikly. Výjimky ze zákazů ve zvláště
chráněných územích může kraj podle § 43 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny povolit
v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu
ochrany přírody anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování
stavu přírodního parku, přírodní rezervace nebo přírodní památky.
Na základě zmocnění v § 77a odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny bylo ve výše
zmíněných oblastech ve sledovaném období vydáno 817 nařízení včetně 40 novel a 13
derogačních nařízení.
Tabulka č. 5: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle zákona o ochraně přírody a krajiny
podíl:
kraje

celkem vydáno

platných a účinných

zrušených a způsob
derogace

novel

derogačních

Jihočeský kraj

82

82

x

x

x

Jihomoravský kraj

127

127

x

2 přímé

7*

Karlovarský kraj

20

20

x

x

x

Královéhradecký kraj

61

60

1 derogačním nařízením

x

2*

Liberecký kraj

39

38

2 derogačním nařízením

1 přímá

2

Moravskoslezský kraj

29

29

x

1 přímá

1*

Olomoucký kraj

94

94

x

30 přímých

x

Pardubický kraj

22

22

x

x

x

Plzeňský kraj

32

32

x

1 přímá

x

Středočeský kraj

115

115

x

4 přímé

x

Ústecký kraj

64

63

1 derogační klauzulí

1 přímá

1*

Kraj Vysočina

89

89

x

x

x

Zlínský kraj

43

43

x

x

x

*) Derogují nařízení vydaná před platností krajského zřízení.

61

3.2.3. Působnost obecného stavebního úřadu
Po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj může kraj podle § 13 odst. 2 stavebního
zákona nařízením odejmout působnost stavebního úřadu obecnímu úřadu, který je obecným
stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Takovým obecným stavebním
úřadem je obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2012.
V případě, že obecní úřad nebude splňovat podmínky pro řádný výkon působnosti
obecného stavebního úřadu, kraj mu tuto působnost odejme a zároveň určí, který stavební úřad
bude vykonávat působnost ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu.
Na základě výše zmíněného zákonného zmocnění bylo ve sledovaném období vydáno
celkem 7 nařízení.
Tabulka č. 7: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle stavebního zákona
kraje

celkem vydáno

platných a účinných

podíl:
zrušených a způsob derogace

novel

derogačních

Jihomoravský kraj

1

1

x

x

x

Královéhradecký kraj

1

1

x

x

x

Liberecký kraj

3

3

x

x

x

Moravskoslezský kraj

1

1

x

x

x

Ústecký kraj

1

1

x

x

x

3.2.4. Sjízdnost a schůdnost silnic177
Kraje jsou podle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), vlastníky silnic II. a III.
třídy, nacházejících se na jejich území. Silnice II. třídy jsou podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona
o pozemních komunikacích ty silnice, které jsou určeny pro dopravu mezi okresy. Silnice III.
třídy jsou podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích ty silnice, které jsou
určeny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.
Jako vlastníci jsou kraje podle § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích povinny
vykonávat jejich správu, zahrnující zejména jejich pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu

177

Blíže např. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 267.
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a opravy. Péči vlastníka o komunikace a jejich evidenci, stejně jako rozsah, způsob a časové
lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti stanovuje prováděcí právní předpis vyhláška
Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Kraje mohou podle § 27 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích nařízením stanovit
vymezené úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
odstraňováním sněhu a náledí. 178 Tyto vymezené úseky silnic jsou kraje povinny označit podle
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, dopravní značkou s dodatkovou tabulkou upozorňující
na nebezpečí.179
Na základě zmocnění v § 27 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích bylo ve sledovaném
období vydáno 135 nařízení včetně 9 přímých novel.
Tabulka č. 8: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle zákona o pozemních komunikacích
kraje

celkem vydáno

platných a účinných

podíl:
zrušených a způsob derogace

novel

derogačních

Jihočeský kraj

17

1

16 derogační klauzulí

x

x

Jihomoravský kraj

13

1

12 derogační klauzulí

1 přímá

x

Karlovarský kraj

14

1

12 derogační klauzulí, 1 novým nařízením

1 nepřímá

x

Královéhradecký kraj

11

1

1 derogační klauzulí, 9 s omezenou platností

1 přímá

x

Liberecký kraj

15*

2 (včetně 1 novely)

4 s omezenou platností

1 přímá

x

Moravskoslezský kraj

3

2 (včetně 1 novely)

1 derogační klauzulí

1 přímá

x

Olomoucký kraj

12

1

11 drogační klauzulí

5 přímých

x

Pardubický kraj

13

1

12 derogační klauzulí

x

x

Plzeňský kraj

2

1

1 derogační klauzulí

x

x

13**

1

x

x

x

Ústecký kraj

9

1

8 derogační klauzulí

x

x

Kraj Vysočina

10

1

9 derogační klauzulí

x

x

Zlínský kraj

3

1

2 derogační klauzulí

x

x

Středočeský kraj

*) 11 nařízení vydáno s omezenou účinností
**) 13 nařízení vydáno s omezenou účinností

178

179

Srov. HRNČÁŘ, J. Malý dopravní význam aneb které komunikace (chodníky) nepodléhají povinné zimní
údržbě. [online]. 2019 [cit. 22. 6. 2019] Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/maly-dopravnivyznam-aneb-ktere-komunikace-chodniky-nepodlehaji-povinne-zimni-udrzbe-109079.html
Značka A 22, uvedená v příloze č. 1 vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích.
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3.2.5. Památková péče
Podle § 23b odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), může kraj po dohodě s Ministerstvem
kultury vydat nařízením plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části
kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo mohou odůvodněně vyskytovat
archeologické nálezy.180
Plán území s archeologickými nálezy podle § 23b odst. 1 zákona o státní památkové péči
slouží pro zabezpečení archeologického dědictví a jako podklad pro plnění oznamovací
povinnosti stavebníka provádějícího stavební činnost na území s archeologickými nálezy.
Plán území s archeologickými nálezy lze podle § 23b odst. 2 zákona o státní památkové
péči vydat na dobu nejdéle 20 let a podle odst. 3 jej lze nařízením kraje změnit, pokud se
významně změnily vědecké poznatky o archeologických nálezech a jejich výskytu v území.
Náležitosti a obsah plánu území s archeologickými nálezy stanovuje Ministerstvo kultury
vyhláškou.181
Na základě zmocnění v § 23b odst. 1 zákona o státní památkové péči nebylo ve sledovaném
období vydáno žádné nařízení kraje.

3.2.6. Maximální ceny a cenová regulace182
V rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí Ministerstva financí mohou kraje podle
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen“),
nařízením stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny Ministerstvem financí, a podle
písm. b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené Ministerstvem
financí.183

180

181
182
183

Archeologickým nálezem je podle § 23 odst. 1 zákona o památkové péči věc nebo soubor věcí, který je
dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činností od počátku jeho vývoje do novověku a zachoval
se zpravidla pod zemí.
Vyhláška č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy.
Blíže např. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 266.
Ministerstvo financí vykonává podle § 2 odst. 1 zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb. Maximální ceny může
svým nařízením stanovit dle § 4a odst. 1 zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen za stejných podmínek
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Podle § 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o cenách“), stanoví kraj svým nařízením zboží podléhající cenové regulaci,
uplatněný způsob a podmínky cenové regulace, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy
pro stanovování těchto cen a jejich změn. Regulací cen se podle § 3 odst. 1 zákona o cenách
rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo
i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí
a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány.
Na základě zmocnění v § 4 odst. 1 zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen a § 10
odst. 1 zákona o cenách vydaly kraje ve sledovaném období celkem 33 nařízení, z nichž 4 jsou
novelami.
Tabulka č. 9: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle zákona o cenách a zákona
o působnosti orgánů ČR v oblasti cen
podíl:
kraje

celkem vydáno

platných a účinných

zrušených a způsob derogace

novel

derogačních

Jihomoravský kraj

6

1

5 derogační klauzulí

x

x

Královéhradecký kraj

2

1

1 derogační klauzulí

x

x

Liberecký kraj

8

1

7 derogační klauzulí

x

x

Moravskoslezský kraj

1

1

x

x

x

Olomoucký kraj

5

1

4 derogační klauzulí

1 přímá

x

Pardubický kraj

2

1

1 derogační klauzulí

x

x

Středočeský kraj

2

1

1 derogační klauzulí

x

x

Ústecký kraj

7

3 (včetně 2 novel)

4 derogační klauzulí

3 přímé

x

3.2.7. Zajišťování obrany184
Ministerstvo obrany České republiky uskutečňuje podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zajišťování obrany ČR“), prověření opatření pro zabezpečení obrany státu, jímž se
rozumí praktické ověření nebo realizace úkolů uložených jednotlivým subjektům podle zákona
o zajišťování obrany ČR.

184

rovněž obec. V případě, že maximální cenu téhož zboží stanoví obec i kraj, platí podle § 4b zákona o
působnosti orgánů ČR v oblasti cen na území obce maximální cena stanovená nařízením obce.
Blíže např. KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 268.
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Podle § 58 odst. 1 zákona o zajišťování obrany ČR mohou kraje nařízením stanovit sazby
a způsob výpočtu maximální výše náhrad za poskytnutí jednotlivých druhů věcných prostředků
použitých v souvislosti s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu.
Náhrada za poskytnutí věcného prostředku v souvislosti s prověřením podle § 41 zákona
o zajišťování obrany ČR se určí, nedošlo-li k dohodě o její výši, ve výši ceny zjištěné podle
§ 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku).
Na základě zmocnění v § 58 odst. 1 zákona o zajišťování obrany ČR nebylo ve sledovaném
období vydáno žádné nařízení kraje.

3.2.8. Ochrana lesů
Kraje podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vykonávají státní správu lesů.
Podle § 32 odst. 3 lesního zákona, ve znění účinném do 28. 11. 2019, mohly kraje při vzniku
mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese uložit vlastníku lesa vyhláškou opatření
uvedená v § 32 odst. 2 lesního zákona.185
Mimořádnými okolnostmi, při kterých mohou kraje uložit vlastníku lesa opatření, mohou
být podle § 32 odst. 2 lesního zákona větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí
vzniku požárů v období sucha a jiné nepředvídatelné škody v lese. Taková případná opatření
potom mohou mít podobu
1. omezení nebo zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých
ve stanoveném rozsahu a termínu podle § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona;
2. provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých
organismů podle § 32 odst. 2 písm. b) lesního zákona;
3. zničení napadených semen a sazenic podle § 32 odst. 2 písm. c) lesního zákona;

185

Přestože ustanovení § 32 odst. 3 lesního zákona mluvilo o vyhlášce, vykonávají kraje v oblasti ochrany lesů
státní správu lesů, jedná se tedy o výkon přenesené působnosti a vyhláškou se tak rozumělo nařízení kraje.
(KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer,
2017, s. 160.)

66

4. průkazného označování a evidence vytěženého dřeva podle § 32 odst. 2 písm. d) lesního
zákona;
5. omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin podle § 32 odst. 2
písm. e) lesního zákona.
K uložení povinností vlastníkům lesa přistoupil ve sledovaném období pouze Středočeský
kraj, který v době dlouhotrvajícího sucha vydal jediné nařízení, následně zrušené derogačním
nařízením.
Tabulka č. 6: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle lesního zákona
kraje

celkem vydáno

Středočeský kraj

2

platných a účinných

podíl:
zrušených a způsob derogace

1

1 derogačním nařízením

novel

derogačních
x

1

Zákonem č. 314/2019 Sb., kterým se mění lesní zákon a další související zákony, došlo
mj. k novelizaci § 32 zákona o lesích. Opatření uvedená v § 32 odst. 2 zákona o lesích,
resp. v odst. 3 podle znění účinného od 29. 11. 2019, může kraj vlastníku lesa uložit formou
opatření obecné povahy.

3.2.9. Ochrana ovzduší
Na základě zmocnění v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 8. 2012 (dále jen „starý zákon o ochraně ovzduší“),
vydávaly kraje nařízení v oblasti ochrany ovzduší, a to
1. krajské programy snižování emisí podle § 6 odst. 6 starého zákona o ochraně ovzduší;
2. regulační řád pro území krajů podle § 8 odst. 5 starého zákona o ochraně ovzduší;
3. a programy ke zlepšení kvality ovzduší podle § 48 odst. 2 písm. c) starého zákona o ochraně
ovzduší.
Starý zákon o ochraně ovzduší byl zrušen zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), s účinností od 1. 9. 2012. Zákon o ochraně ovzduší zrušil
programy snižování emisí a ponechal pouze programy pro zlepšení kvalit ovzduší, které
zpracovává a vydává formou opatření obecné povahy podle § 9 zákona o ochraně ovzduší
Ministerstvo životního prostředí. Platnost programů pro zlepšení kvality ovzduší, vydaných
podle zmocnění ve starém zákoně o ochraně ovzduší, byla podle § 41 odst. 3 zákona o ochraně
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ovzduší stanovena do zpracování nových programů, nejdéle však do dvou let od nabytí
účinnosti nového zákona, tzn. do 1. 9. 2014. Nařízení krajů, kterými byly vydány regulační řády
na základě zmocnění obsaženém ve starém zákoně o ochraně ovzduší, pozbyla podle § 41
odst. 11 zákona o ochraně ovzduší platnosti uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona
o ochraně ovzduší.186
Na základě zmocnění v § 6 odst. 6, § 8 odst. 5 a § 48 odst. 2 písm. c) starého zákona
o ochraně ovzduší kraje ve sledovaném období vydaly celkem 38 nařízení, přičemž 18 těchto
nařízení jsou novely.
Tabulka č. 10: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle starého zákona o ochraně ovzduší
kraje

celkem vydáno*

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj

Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj

2 podle § 48 odst. 2 písm. c)
1 podle § 6 odst. 6
4 podle § 48 odst. 2 písm. c)
4 podle § 6 odst. 6
1 podle § 8 odst. 5
1 podle § 48 odst. 2 písm. c)
1 podle § 6 odst. 6
1 podle § 48 odst. 2 písm. c)
1 podle § 6 odst. 6
4 podle § 48 odst. 2 písm. c)
1 podle § 6 odst. 6
1 podle § 48 odst. 2 písm. c)
1 podle § 6 odst. 6
2 podle § 8 odst. 5
2 podle § 48 odst. 2 písm. c)
1 podle § 6 odst. 6

platných a účinných
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

podíl:
zrušených a způsob derogace
2 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
4 zánikem zák. zmocnění
4 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
3 derogační klauzulí, 1 zánikem zák. zmocnění
1 derogační klauzulí
1 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
1 derogační klauzulí, 1 zánikem zák. zmocnění
2 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění

novel
1 přímá
x
3 přímé
3 přímé
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 přímá
x

derogačních
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 podle § 6 odst. 6

x

1 zánikem zák. zmocnění

x

x

6 podle § 48 odst. 2 písm. c)
5 podle § 6 odst. 6
2 podle § 8 odst. 5
2 podle § 48 odst. 2 písm. c)
2 podle § 6 odst. 6
2 podle § 8 odst. 5
1 podle § 48 odst. 2 písm. c)
1 podle § 6 odst. 6
1 podle § 48 odst. 2 písm. c)
1 podle § 6 odst. 6

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6 zánikem zák. zmocnění
5 zánikem zák. zmocnění
1 derogační klauzulí, 1 zánikem zák. zmocnění
1 derogační klauzulí, 1 zánikem zák. zmocnění
1 derogační klauzulí, 1 zánikem zák. zmocnění
2 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění
1 zánikem zák. zmocnění

5 přímých
4 přímé
x
x
x
1 přímá
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

*) Počet vydaných nařízení v tabulce odpovídá počtu vydaných nařízení ke každému jednotlivému zmocnění, celkové množství
je však nižší, neboť řada krajů vydala krajské programy snižování emisí a programy ke zlepšení kvality ovzduší společně
jedním nařízením.

186

MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář.
1. vyd. [online]. Praha: C. H. Beck, 2013 [cit. 9.4.2020]. S. 84-89 a 386-399. Dostupné z: https: // www.beckonline.cz / bo / document - view.seam ? document Id = nnptembrgnpwk 232 ge 2 tklttmjptembrgjptembrl 5
ygmnbr.
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3.2.10. Plán oblasti povodí
Na základě § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(dále jen „vodní zákon“), ve znění účinném do 31. 7. 2010, vydávaly kraje pro své správní
obvody nařízením závazné části plánu oblasti povodí.
Na základě zmocnění v § 25 odst. 5 zákona o vodách, ve znění účinném do 31. 7. 2010,
vydaly kraje celkem 36 nařízení, přičemž 17 z nich je pouze nařízeními derogačními.

Tabulka č. 11: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle vodního zákona
kraje

celkem vydáno

platných a účinných

podíl:
zrušených a způsob derogace

novel

derogačních

Jihočeský kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

Jihomoravský kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

Karlovarský kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

Královéhradecký kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

Liberecký kraj

1

1

x

x

x

Moravskoslezský kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

Olomoucký kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

Pardubický kraj

6

3 (derogační)

3 derogačním nařízením

x

3

Plzeňský kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

Středočeský kraj

10

5 (derogační)

5 derogačním nařízením

x

5

Ústecký kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

Kraj Vysočina

1

x

1 derogační klauzulí*

x

x

Zlínský kraj

2

1 (derogační)

1 derogačním nařízením

x

1

*) Derogační klauzuli obsahuje nařízení č. 10/2016 z oblasti požární ochrany.

Novelizací zákonem č. 150/2010 Sb., jímž se mění vodní zákon a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kraje o zákonné zmocnění v § 25 odst. 5 vodního
zákona přišly. Národní plány povodí vydává podle § 25 odst. 4 vodního zákona Ministerstvo
zemědělství formou opatření obecné povahy, plány pro zvládání povodňových rizik vydává
pode § 25 odst. 5 vodního zákona formou opatření obecné povahy Ministerstvo životního
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prostředí. O plánech dílčích povodí jako koncepci podřízené národním plánům povodí zákon
v § 24 odst. 13 vodního zákona stanovuje pouze to, že jsou schvalovány kraji.187

3.2.11. Bezpečnostní rada kraje
Kraj Vysočina vydal v roce 2001 celkem 4 nařízení k provedení § 24 odst. 1 a 2 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „krizový zákon“). V souladu s § 28 odst. 1 krizového zákona188 vydal 2 nařízení
o zřízení bezpečnostní rady kraje189 a statut takto zřízené bezpečnostní rady kraje a 2 derogační
nařízení, jimiž tato nařízení zrušil.
Tabulka č. 12: Přehled počtu vydaných nařízení krajů podle krizového zákona
kraje

celkem vydáno

Kraj Vysočina

187

188

189

4

platných a účinných

podíl:
zrušených a způsob derogace

2 (derogační)

2 derogačním nařízením

novel

derogačních
x

2

KOCOUREK, T. Opatření obecné povahy dle vodního zákona. Právní rozhledy [online]. 2010
[cit. 16.4.2020]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId = nrptem
brgbpxa 4s7ge4f6427gy2ta&rowIndex=0.
Podle § 28 odst. 1 krizového zákona vláda, ministerstva a jiné ústřední, správní úřady, orgány krajů, územní
správní úřady, orgány obcí s rozšířenou působností a orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření
uvedená v tomto zákoně v mezích své působnosti vymezené zvláštními právními předpisy.
Složení bezpečnostní rady kraje upravuje § 7 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
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3.3. Souhrnný přehled počtů vydaných právních předpisů krajů
3.3.1. Přehled počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů
Tabulka č. 12: Počet vydaných obecně závazných vyhlášek krajů v letech 2001-2019 podle
aktuálních zákonných zmocnění
zákonné zmocnění

vydáno

obsah

§ 43 odst. 11 a § 78 odst. 1 písm. c) závazná část plánu odpadového hospodářství
zákona o odpadech
kraje

35
podíl: novel 9, derogačních x

Tabulka č. 13: Počet vydaných obecně závazných vyhlášek krajů v letech 2001-2019 podle již
neplatných zákonných zmocnění
zákonné zmocnění

vydáno

obsah

§ 29 odst. 3 starého stavebního zákona

42

územní plán pro území kraje

podíl: novel 14, derogačních x

Tabulka č. 14: Přehled užitého způsobu derogace obecně závazných vyhlášek krajů, jejichž
platnost zanikla v letech 2001-2019, podle regulované oblasti
regulovaná oblast

derogace v plném rozsahu

novelizace

symboly kraje

zrušeno

derogační klauzule

derogační OZV

omezená platnost zánik zák. zmocnění

1 přímá

6

4

2

x

x

odpadové hospodářství

9 přímých

17

17

x

x

x

územní plánování

6 přímých

2

1

x

x

1

Tabulka č. 15: Vývoj počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů v letech 2001-2019
kraje

2001

2002

2003

2004

Jihočeský

1

2

2

2

2005 2006 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4

4

3

1

x

x

x

x

x

x

x

1

x

2018 2019 celkem
x

x

20

Jihomoravský

x

x

x

1

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

3

Karlovarský

1

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

3

Královéhradecký

x

x

x

3

1

2

x

x

x

x

x

1

x

x

x

1

x

x

x

8

Liberecký

1

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

1

x

x

x

6

Moravskoslezský

x

x

1

1

x

3

x

x

x

1

x

x

x

x

x

1

x

x

x

7

Olomoucký

x

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

1

x

x

x

5

Pardubický

x

x

x

1

x

1

x

x

x

1

x

x

x

1

x

1

x

x

x

5

Plzeňský

1

1

x

1

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

7

Středočeský

1

1

x

1

1

4

x

1

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

10

Ústecký

1

1

1

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

1

x

x

x

6

Vysočina

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

1

x

x

x

3

Zlínský

x

x

1

2

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

5

*) Nabytím účinnosti stavebního zákona dne 1. ledna 2007 přišly kraje o zákonné zmocnění k vydávání obecně závazných
vyhlášek podle § 29 odst. 3 starého stavebního zákona
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Graf č. 1: Vývoj počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů v letech 2001-2019
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3.3.2. K přehledu počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů
Z přehledu počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů v tabulkách č. 12 a č. 13 je
patrné, že v letech 2001 – 2019 vydaly kraje celkem 88 obecně závazných vyhlášek. Z tohoto
počtu bylo pouze 11 vydáno bez zákonného zmocnění, přičemž se ve všech případech jednalo
o úpravu užívání symbolů kraje, její zrušení nebo novelizaci. Nejvyšší počet obecně závazných
vyhlášek, celkem 45 včetně 6 novel, byl vydán v oblasti územního plánování podle zákonného
zmocnění ve starém stavebním zákoně, platném do 31. 12. 2006. Poslední oblastí samostatné
působnosti krajů, upravené obecně závaznými vyhláškami, je odpadové hospodářství krajů.
Na základě zmocnění v zákoně o odpadech vydaly kraje celkem 35 obecně závazných vyhlášek
včetně 9 novel.
Na základě grafu vývoje počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů lze hodnotit
rozsah normotvorné činnosti krajů v oblasti samostatné působnosti v letech 2001-2019.
Největší aktivitu a vzrůstající tendenci je možné pozorovat od počátku existence krajů v roce
2001 až do roku 2008, kdy je evidentní značný pokles. Tento pokles lze spojovat se zánikem
zákonného zmocnění pro vydávání územních plánů pro území krajů formou obecně závazných
vyhlášek k 31. prosinci 2006. Od roku 2008 je normotvorba v samostatné působnosti stagnující
na maximálním počtu 1 vydaná obecně závazná vyhláška ročně, což je možné spojovat se
skutečností, že závazná část plánu odpadového hospodářství, které je v současnosti jedinou
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oblastí se zákonným zmocněním pro vydávání obecně závazných vyhlášek krajů, je vydáván
na omezenou dobu 10 let.
Z přehledu vývoje počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů lze hodnotit rovněž
reálný dopad nálezu pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. prosince 2007,
známého jako „jirkovský nález“, na rozsah normotvorné činnost krajů. Graf nabízí srovnání
počtu obecně závazných vyhlášek vydaných do vyhlášení jirkovského nálezu a po něm. Je z něj
přitom patrné, že po vyhlášení jirkovského nálezu počet ročně vydaných obecně závazných
vyhlášek klesá a následně stagnuje. Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že poslední
obecně závazné vyhlášky, vydané bez zákonného zmocnění, byly vydány roku 2005. V rozsahu
normotvorné činnosti krajů se tedy „jirkovský nález“ žádným způsobem neprojevil.
Jiné obecně závazné vyhlášky krajů
Přehled oblastí úpravy i provedená sumarizace vydaných obecně závazných vyhlášek
jsou úplné, jiné obecně závazné vyhlášky kraje ve sledovaném období nevydaly. Protože
současná judikatura Ústavního soudu upustila od značně restriktivního výkladu, měl by být
prostor pro vydávání obecně závazných vyhlášek podstatně širší než před „jirkovským
nálezem“. Při vymezení ústavních a zákonných mezí pro vydávání obecně závazných vyhlášek
ve 2. kapitole 1. části této práce jsem uvedla, že pokud pro jejich vydávání kraje principiálně
další zákonné zmocnění nepotřebují, otevírá se prostor pro krajskou normotvorbu, jehož hranice
jsou tvořeny jednak zákonnými mezemi samostatné působnosti krajů, jednak zákonnými
mezemi svobodné normotvorby obcí.
Meze samostatné působnosti krajů jsou přitom určeny § 14 odst. 1 a 2 krajského zřízení
ve spojení s § 4 krajského zřízení, které se ale na samotné krajské zřízení nevztahuje, neboť
mluví jen o zvláštních zákonech.190 Podle demonstrativního výčtu v § 14 odst. 2 krajského
zřízení tak do samostatné působnosti krajů patří záležitosti svěřené zastupitelstvu kraje,
záležitosti svěřené radě kraje s výjimkou vydávání nařízení a dále záležitosti, které
do samostatné působnosti svěří zákon.191

190

191

R. Cogan uvádí tři pravidla vymezení samostatné působnosti kraje, a to 1) pozitivně taxativně podle § 14
odst. 2 krajského zřízení 2) kolizně podle § 4 krajského zřízení 3) pozitivně demonstrativně podle § 14 odst.
1 a odst. 2 krajského zřízení (COGAN, R. Zákon o krajích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 19).
Jsou to např. krajské knihovny podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), nebo § 13 zákona č. 248/2000 Sb., o
podpoře regionálního rozvoje, podle něhož kraje analyzují a hodnotí úroveň rozvoje svých územních obvodů
a jejich částí nebo např. mohou podporovat rozvoj soukromého podnikání prospěšného pro kraj.
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Pro úpravu formou obecně závazných vyhlášek kraje se tedy nabízí rozsah úkolů
v samostatné působnosti krajů, přičemž je třeba mít na vědomí, že s ohledem na princip
subsidiarity má před samostatnou působností krajů přednost výkon samostatné působnosti obcí
a prostor pro jejich svobodnou normotvorbu. Souhlasila bych proto s R. Coganem, který uvádí,
že do samostatné působnosti kraje patří ty záležitosti, které se týkají více obcí, které je ale
nemohou účelně a hospodárně řešit formou meziobecní spolupráce,192 což vesměs odpovídá
slovenské zákonné úpravě v ustanovení § 4 odst. 1 písm. p) zákona č. 302/2001 Z. z.,
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), podle nějž se kraje
podílí na řešení problémů, které se týkají více obcí na území samosprávného kraje.
Možnosti realizace samostatné působnosti krajů nabízí někteří autoři. Například A. Furek
uvádí, že územní samosprávné celky mohou formou obecně závazných vyhlášek zveřejnit
záměr disponovat s nemovitým majetkem.193 R. Cogan potom navrhuje možnost vydání
rozpočtu kraje formou obecně závazné vyhlášky, obdobně jako státní rozpočet schvaluje
Poslanecká sněmovna formou zákona. Předkládá rovněž možnost vydat jakékoli rozhodnutí,
byť nenormativní povahy, formou obecně závazné vyhlášky.194 Jako další možnost R. Cogan
uvádí vydat jednací řád zastupitelstva podle § 44 krajského zřízení formou obecně závazné
vyhlášky.195
V současnosti však jedinou oblastí, kterou kraje upravují obecně závaznými vyhláškami
bez explicitního zákonného zmocnění, zůstávají symboly kraje. Vydávání jiných obecně
závazných vyhlášek krajů zatím zůstává spíše akademickou diskuzí a na tomto místě proto
nezbývá než konstatovat, že dosud vydané obecně závazné vyhlášky jsou záležitostí spíše
okrajovou, jejíž potenciál sice nebyl kraji dosud plně vyčerpán, avšak prostor pro její realizaci
není ani přes volnější výklad Ústavního soudu příliš široký.

192
193

194
195

COGAN, R. Zákon o krajích. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 63.
FUREK, A. K právní úpravě dispozic s obecním majetkem. Bulletin advokacie: stavovský časopis české
advokacie. Praha: [Ústředí české advokacie], č. 2 a 3. 2006. Dostupné také z: http://www.bulletinadvokacie.cz/archiv-cisel.
COGAN, R. Právo krajů – aktuální stav. Správní právo [online]. 2005 [cit.20. 7. 2019]. Dostupné z:
http://www.enviweb.cz/55483.
COGAN, R. Zákon o krajích. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 26.
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3.3.3. Přehled počtu vydaných nařízení krajů
Tabulka č. 16: Počet vydaných nařízení krajů v letech 2001-2019 podle aktuálních zákonných
zmocnění
zákonné zmocnění

celkem vydáno

obsah

§ 27 odst. 2 písm. a) zákona o
požární poplachový plán kraje
požární ochraně
§ 27 odst. 2 písm. b) bod 1.
zákona o požární ochraně

podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
kraje jednotkami požární ochrany

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
zákona o požární ochraně

podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení
požárů a určení těchto zdrojů

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 3.
zákona o požární ochraně

podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 4.
zákona o požární ochraně

podmínky k zabezpečení požární ochrany v
budovách zvláštního významu

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5.
zákona o požární ochraně

podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

zřízení přírodního parku a omezení využití jeho
§ 77a odst. 2 zákona o ochraně
území, zřízení přírodní rezervace, zřízení přírodní
přírody a krajiny
památky
§ 27 odst. 6 zákona o
pozemních komunikacích

vymezení v zimě neudržovaných silnic

§ 10 odst. 1 zákona o cenách

stanovení zboží podléhající cenové regulaci

§ 4 odst. 1 zákona o
působnosti orgánů ČR v
oblasti cen

stanovení maximálních cen

78
podíl: novel 38, derogačních x

89
podíl: novel 51, derogačních x

20
podíl: novel 4, derogačních x

40
podíl: novel 6, derogačních x

18
podíl: novel 2, derogačních x

21
podíl: novel 3, derogačních x

817
podíl: novel 40, derogačních 13

135
podíl: novel 9, derogačních x

x
33

odnětí působnosti stavebního úřadu a určení
§ 13 odst. 2 stavebního zákona obecného stavebního úřadu pro ucelený správní
obvod

podíl: novel 40, derogačních x

7
podíl: novel x, derogačních x

§ 23b odst. 1 zákona o státní
památkové péči

plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo
ve vymezené části kraje

x

§ 58 odst. 1 zákona o
zajišťování obrany ČR

sazby a způsob výpočtu náhrad za poskytnutí
věcných prostředků

x
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Tabulka č. 17: Počet vydaných nařízení krajů v letech 2001-2019 podle již neplatných
zákonných zmocnění
zákonné zmocnění

celkem vydáno

obsah

§ 25 odst. 5 vodního zákona (ve znění účinném
závazná část plánu oblasti povodí
do 31. 7. 2010)
§ 6 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší

krajský program snižování emisí

§ 8 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší

krajský regulační řád v oblastech se
zhoršenou kvalitou ovzduší

§ 48 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší program ke zlepšení kvality ovzduší

§ 24 odst. 1 a 2 krizového zákona

zřízení bezpečnostní rady kraje a její
statut

§ 32 odst. 3 lesního zákona

uložení stanovených opatření vlastníku
lesa v případě mimořádných okolností

36
podíl: novel x, derogačních 17
18
podíl: novel 7, derogačních x
7
podíl: novel 1, derogačních x
25
podíl: novel 10, derogačních x
4
podíl: novel x, derogačních 2
2
podíl: novel x, derogačních 1

Tabulka č. 18: Přehled užitého způsobu derogace nařízení krajů, jejichž platnost zanikla
v letech 2001-2019, podle regulované oblasti
regulovaná oblast

novelizace

derogace v plném rozsahu
zrušeno

derogační klauzule derogační nařízení omezená platnost zánik zák. zmocnění

požární ochrana

97 (přímé)

136

136

x

x

x

příroda a krajina

40 (přímé)

4

1

3

x

x

působnost obecného
stavebního úřadu

x

x

x

x

x

x

sjízdnost a schůdnost
silnic

7 (přímých), 1
(nepřímá)

85

85

x

14

x

4 (přímé)

22

22

x

x

x

x

1

x

1

x

x

18 (přímých)

8

7

x

x

30

plán oblasti povodí

x

18

x

17

x

1

bezpečnostní rada kraje

x

2

x

2

x

x

maximální ceny a cenová
regulace
ochrana lesů
ochrana ovzduší
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Tabulka č. 19: Vývoj počtu vydaných nařízení krajů v letech 2001-2019
kraje

2002

2003

2004

Jihočeský

2001
x

3

5

13

2005
4

2006 2007
2

1

2008 2009 2010* 2011 2012** 2013
2

1

2

36

2

30

2014** 2015 2016 2017
7

5

4

3

2018
1

2019 celkem
1

122

Jihomoravský

x

1

3

4

1

2

1

4

4

6

7

24

28

44

7

9

6

5

9

165

Karlovarský

x

x

5

4

x

4

1

3

1

4

1

3

1

8

5

13

3

7

2

65

Královéhradecký

x

4

1

4

2

3

6

2

4

2

9

12

15

13

x

5

1

4

2

89

Liberecký

x

6

6

1

8

6

3

3

3

5

2

17

6

4

3

3

2

4

3

85

Moravskoslezský

x

7

2

2

4

3

3

3

4

4

3

3

17

3

2

3

4

7

5
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Olomoucký

x

3

2

3

4

5

x

2

3

4

9

14

18

2

23

14

5

8

12

131

Pardubický

x

2

x

3

1

2

1

4

3

4

3

4

14

8

4

9

2

4

5

73

Plzeňský

x

6

1

x

1

4

5

4

6

5

6

8

3

1

x

4

1

3

3

61

Středočeský

x

4

x

4

2

4

4

6

6

15

9

19

25

15

7

27

14

4

1

166

Ústecký

x

x

6

x

1

4

3

2

2

10

10

20

14

2

7

6

3

2

8

100

Vysočina

2

1

6

2

4

2

2

7

4

7

4

23

12

3

20

11

5

4

5

124

Zlínský

x

6

1

x

1

4

2

x

2

2

x

7

19

14

9

2

x

x

3

72

*) Novelizací § 25 odst. 5 vodního zákona s účinností od 1. 8. 2010 přišly kraje o zákonné zmocnění k vydávání nařízení
podle § 25 odst. 5 vodního zákona.
**) S účinností od 1. 9. 2012 přišly kraje o zákonná zmocnění k vydávání nařízení podle § 6 odst. 6, podle § 8 odst. 5
a podle § 48 odst. 2 písm. c) starého zákona o ochraně ovzduší. Platnost programů a regulačních řádů, vydaných podle starého
zákona o ochraně ovzduší, byla stanovena maximálně do 1. 9. 2014.
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3.3.4. K přehledu počtu vydaných nařízení krajů
Z přehledu počtu vydaných nařízení krajů v tabulkách č. 16, č. 17 a č. 18 je patrné,
že ve sledovaném období let 2001-2019 vydaly kraje celkem 1332 nařízení.
Největší podíl přitom tvoří nařízení z oblasti ochrany přírody a krajiny, v níž bylo vydáno
na základě jediného zákonného zmocnění 817 nařízení, kdy podíl novel nebo derogačních
nařízení činí 53. Následující oblastí s největším počtem vydaných nařízení je požární ochrana
kraje, v níž bylo vydáno celkem 266 nařízení včetně 106 novel, přičemž zákon o požární
ochraně obsahuje 6 zmocnění k vydání nařízení krajů. Podle zákona o pozemních
komunikacích bylo pro vymezení v zimě neudržovaných silnic vydáno 135 nařízení včetně 9
novel, podle zmocnění v zákoně o cenách a zákoně o působnosti orgánů ČR v oblasti cen bylo
vydáno 33 nařízení včetně 4 novel. Nejméně nařízení bylo vydáno podle zmocnění
ve stavebním zákoně, a to konkrétně 7 nařízení, jimiž kraje odejmuly obecnímu úřadu
působnost stavebního úřadu, a zároveň určily, který stavební úřad bude vykonávat působnost
ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu.
Některá zákonná zmocnění naopak nebyla kraji zatím využita. Na základě zmocnění
v zákoně o státní památkové péči ani na základě zmocnění v zákoně o zajišťování obrany ČR
nebylo dosud vydáno žádné nařízení kraje.
Podle grafu vývoje počtu vydaných nařízení krajů lze hodnotit rozsah jejich normotvorné
činnosti v oblasti přenesené působnosti v letech 2001-2019. Největší aktivitu je přitom možné
zaznamenat v letech 2010-2017, celkově má počet vydávaných nařízení krajů spíše mírně
stoupající tendenci. Na rozdíl od obecně závazných vyhlášek se zrušení zákonných zmocnění
ve vodním zákoně v roce 2010 a zmocnění v zákoně o ochraně ovzduší v roce 2012 na množství
vydávaných předpisů významně neprojevilo.
V současnosti je možné najít celkem 13 zákonných zmocnění k vydání nařízení krajů,
tato zmocnění jsou pak obsažena v 8 zákonech.
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Závěr
V závěru práce mohu zhodnotit tři základní cíle stanovené v úvodu práce, a to 1) vyložit
ústavní i teoretické zakotvení tvorby právních předpisů krajů, 2) popsat proces tvorby
a vydávání právních předpisů krajů a s tím spojeného státního dozoru, 3) zkoumat faktický
rozsah tvorby práva ze strany krajů. Práce byla proto rozdělena do třech jim odpovídajících
částí, jež lze vyhodnotit samostatně i ve vzájemných souvislostech.
V první části práce jsem vymezila základní pojmy, dále ústavní a zákonné základy
krajské normotvorby a základní podmínky pro vydávání krajských právních předpisů. Kraje
mají oprávnění vydávat právní předpisy dvojího druhu, a to obecně závazné vyhlášky jako
právní předpisy vydávané v samostatné působnosti krajů a nařízení jako právní předpisy
vydávané v jejich přenesené působnosti.
Nejdříve jsem se věnovala obecně závazným vyhláškám, které vydávají kraje na základě
čl. 104 odst. 3 Ústavy. Vydávat obecně závazné vyhlášky mohou podle Ústavy pouze
zastupitelstva jako orgány samostatně spravující kraje, a to v mezích své samostatné
působnosti, která je součástí samostatné působnosti krajů. Rozsah samostatné působnosti
upravuje krajské zřízení ve svém § 14. Toto ustanovení zároveň stanovuje základní podmínky
pro vydávání obecně závazných vyhlášek, které zakládají nová pravidla chování, přičemž jsou
však podzákonnými právními předpisy, protože podle § 8 odst. 1 krajského zřízení nesmí být
v rozporu se zákony, a tedy ani s předpisy vyšší právní síly. Obecně závazné vyhlášky nemohou
upravovat záležitosti, které jsou svěřeny zákonu, ani záležitosti, které upravují příslušné správní
úřady na základě svého zákonného zmocnění. Nemohou také provést subdelegaci.
Sporným se může jevit ustanovení § 6 krajského zřízení, podle něhož nemohou kraje
ukládat svými právními předpisy povinnosti osobám, pokud pro to nemají konkrétní zákonné
zmocnění. Stanovení práv a povinností je však podstatou všech právních předpisů, bez níž by
byly obecně závazné vyhlášky právními předpisy toliko ve formálním smyslu. Vydávání
obecně závazných vyhlášek je přitom realizací práva krajů na samosprávu a bývá dokonce
označováno za jeho konkretizaci. Pokud by však kraje musely mít k jejich vydávání zákonné
zmocnění, odpovídaly by obecně závazné vyhlášky ve své podstatě nařízením krajů, přičemž
by se lišily pouze jiným označením. Pro vyřešení tohoto sporného bodu je třeba zodpovědět
otázku právní povahy obecně závazných vyhlášek, judikaturou i teorií v minulosti již řešenou.
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Judikatura, stejně jako většina autorů, již došla k závěru, že obecně závazné vyhlášky
jsou svou povahou originárním pramenem práva. Základ pro jejich vydávání je dán Ústavou
a rozsahem samostatné působnosti v krajském zřízení, dalšího zákonného zmocnění proto
v zásadě není třeba. Příslušné závěry však byly vždy dovozeny pro normotvornou činnost obcí,
a přestože je ústavní zmocnění pro obce i kraje stejné, v mnoha aspektech se liší. Přikláním se
k názoru, že obecně závazné vyhlášky jsou originárního charakteru, pro ověření vlastního
závěru jsem se proto rozhodla zkoumat faktický rozsah krajské normotvorby, k němuž byl
prostor v poslední části práce.
V první části jsem se dále věnovala nařízením, která vydávají kraje na základě čl. 79 odst.
3 Ústavy, tuto pravomoc Ústava svěřuje orgánům krajů, jejichž určení dále přenechává zákonu.
Krajské zřízení v § 7 svěřilo vydávání nařízení radě kraje. Na rozdíl od vydávání obecně
závazných vyhlášek nelze vyloučit, že by zákon mohl svěřit jejich vydávání i jinému orgánu
kraje, kdy by se pak k úvahám nabízelo především zastupitelstvo, ale i hejtman nebo krajský
úřad. Pro vydávání nařízení platí přísnější podmínky než pro obecně závazné vyhlášky, protože
podle § 8 odst. 1 krajského zřízení musí být v souladu se zákony i jinými právními předpisy.
Jejich právní povaha je však nesporná, jsou právními předpisy podzákonnými a derivativními,
tedy odvozenými od jiných právních předpisů, protože pro jejich vydání musí mít kraje podle
§ 7 krajského zřízení konkrétní zákonné zmocnění.
Ve druhé části práce jsem popsala proces tvorby a vydávání právních předpisů krajů.
Zákonná úprava tvorby krajských právních předpisů je pouze marginální, kraje proto musí
vycházet z interních předpisů, jimiž jsou např. Legislativní pravidla vlády, a především pak
z metodických pomůcek vydávaných Ministerstvem vnitra pro potřeby normotvorné činnosti
územních samosprávných celků. Z rozboru příslušných materiálů jsem došla k závěru,
že proces tvorby i publikace je pro oba druhy právních předpisů krajů mimo vydávajícího
orgánu kraje v zásadě stejný. Při zkoumání procesu vydávání právních předpisů kraje jsem
rovněž narazila na některé nejasnosti v zákonné úpravě, k jednotlivým aspektům jsem se proto
pokusila nabídnout jejich řešení s přihlédnutím k názorům publikovaným jinými autory.
Vydávání právních předpisů krajů, popsané ve druhé části práce, podléhá státnímu
dozoru. Orgány státního dozoru mají významné oprávnění k sistaci, tedy k pozastavení
účinnosti vadného právního předpisu kraje.

80

Ve třetí části práce jsem se zaměřila na faktický rozsah tvorby právních předpisů
ze strany krajů, a to analýzou všech oblastí úpravy a vytvořením přehledu všech krajských
právních předpisů vydaných v letech 2001-2019.
Pokud se týká nařízení, mají kraje celkem 13 zákonných zmocnění obsažených
v 8 zákonech. Ve sledovaném období vydaly kraje celkem 1332 nařízení, přičemž počet
vydaných nařízení krajů má spíše mírně stoupající tendenci. Nejvyužívanější zákonná
zmocnění jsou pro vydávání nařízení v oblasti ochrany přírody a krajiny, v níž bylo dosud
vydáno 817 nařízení včetně 53 pouze novelizujících anebo derogujících již vydaná nařízení.
Některá zákonná zmocnění naopak nebyla kraji zatím využita, např. v oblasti památkové péče
nebo v oblasti zajišťování obrany nebylo dosud vydáno žádné nařízení.
V případě obecně závazných vyhlášek bylo účelem sumarizace vydaných obecně
závazných vyhlášek zejména demonstrovat praktické využití práva krajů na samosprávu
a poskytnout úplný přehled jejich normotvorné činnosti v oblasti samostatné působnosti,
pro kterou současná judikatura i teorie otevřely značný prostor. Z úplného přehledu vydaných
obecně závazných vyhlášek krajů je však patrná jistá opatrnost.
Doposud kraje vydaly 88 obecně závazných vyhlášek, což je ve srovnání s počtem
vydaných nařízení množství násobně nižší, dokonce i pokud počítáme pouze nařízení vydaná
na základě aktuálních zákonných zmocnění. Všechny obecně závazné vyhlášky navíc upravují
pouze tři oblasti v samostatné působnosti krajů, přičemž dvě z nich jsou zákonem výslovně
předvídané a jedinou upravují kraje z vlastní iniciativy.
Nejvyšší počet vydaných obecně závazných vyhlášek byl v oblasti územního plánování,
a to celkem 42. Toto zákonné zmocnění však pozbylo účinnosti k 31. 12. 2006. Na základě
jediného doposud účinného zákonného zmocnění v zákoně o odpadech pak bylo vydáno celkem
35 obecně závazných vyhlášek krajů, přičemž Plán odpadového hospodářství kraje, jehož
závazná část je touto formou vyhlašována, se vydává na dobu nejméně 10 let. S ohledem
na počet krajů proto nelze větší nárůst počtu takto vydaných obecně závazných vyhlášek nejspíš
očekávat. Poslední oblastí, kterou kraje upravily obecně závaznými vyhláškami, jsou symboly
kraje. Jde však zároveň o jedinou oblast, kterou kraje upravily bez výslovného zákonného
zmocnění.
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Z přehledu vývoje počtu vydaných obecně závazných vyhlášek krajů je rovněž možné
hodnotit reálný dopad jirkovského nálezu na rozsah normotvorné činnost krajů, kdy by měl být
prostor pro vydávání obecně závazných vyhlášek podstatně širší. Je však patrné, že po jeho
vyhlášení počet ročně vydaných obecně závazných vyhlášek krajů naopak klesl a poslední
obecně závazné vyhlášky vydané bez zákonného zmocnění jsou z roku 2005. V rozsahu
normotvorné činnosti krajů se tedy „jirkovský nález“ žádným způsobem neprojevil.
Pro regulaci formou obecně závazných vyhlášek se přitom nabízí určitý rozsah úkolů
v samostatné působnosti krajů. Obecně lze říci, že kraje by mohly prostřednictvím svých
právních předpisů řešit ty záležitosti, které se týkají více obcí na území kraje, ale ty je nemohou
účelně a hospodárně řešit formou meziobecní spolupráce. Možností realizace samostatné
působnosti krajů může být např. zveřejnění záměru disponovat s nemovitým majetkem nebo
vydání rozpočtu kraje formou obecně závazné vyhlášky, stejně jako je zákonem schvalován
státní rozpočet.
Zkoumáním jednotlivých oblastí regulovaných obecně závaznými vyhláškami krajů
a analýzou vytvořených přehledů počtů takto vydaných právních předpisů v samostatné
působnosti krajů jsem došla k závěru, že vydávání obecně závazných vyhlášek bez výslovného
zákonného zmocnění zatím zůstává spíše na úrovni akademické diskuze a na tomto místě proto
nezbývá než konstatovat, že dosud vydané obecně závazné vyhlášky jsou záležitostí spíše
okrajovou. Prostoru pro svou originární normotvorbu kraje příliš nevyužívají, jeho šířka je však
sama otázkou, neboť její hranice tvoří jednak zákonné meze samostatné působnosti krajů,
jednak zákonné meze svobodné normotvorby obcí. Podle mého názoru, a zejména s ohledem
na princip subsidiarity, tedy prostor pro realizaci originární normotvorby kraje i přes volnější
výklad Ústavního soudu příliš široký není.
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Normotvorná činnost krajů
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá normotvornou činností krajů se zaměřením na právní
předpisy krajů. Cílem práce je vyložit ústavní i teoretické zakotvení tvorby právních předpisů
krajů, popsat proces jejich tvorby, vydávání, státního dozoru a rušení, zkoumat faktický rozsah
tvorby práva ze strany krajů.
V první části práce jsou vymezeny základní pojmy, dále ústavní a zákonné základy
krajské normotvorby a základní podmínky pro vydávání krajských právních předpisů, které
jsou dvojího druhu. Obecně závazné vyhlášky vydávají kraje na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy
jako právní předpisy ve své samostatné působnosti. V práci je rozebrána jejich právní povaha a
potřeba dalšího zákonného zmocnění pro jejich vydávání, a to s přihlédnutím k současné
judikatuře. Na základě čl. 79 odst. 3 Ústavy potom kraje vydávají nařízení, pro něž vždy
potřebují zákonné zmocnění.
Následující část práce je věnována procesu tvorby a vydávání právních předpisů krajů. Je
popsáno přijímání krajských právních předpisů a uvedeny jejich náležitosti, dále je rozebrána
jejich publikace a možnosti derogace. V zákonné úpravě vydávání právních předpisů krajů
existují nejasnosti, na které je upozorněno a k jednotlivým aspektům nabídnuto jejich řešení
s přihlédnutím k názorům publikovaným jinými autory. Pozornost je věnována též dozoru nad
vydáváním právních předpisů krajů, přičemž příslušné orgány dozoru mají významné
oprávnění pozastavit účinnost vadného právního předpisu kraje a následně podat Ústavnímu
soudu návrh na jeho zrušení. Postup při výkonu státního dozoru se pro oba druhy právních
předpisů liší, na jejich jednotlivé aspekty je proto rovněž upozorněno.
Poslední část práce nabízí přehled všech oblastí upravených právními předpisy krajů.
Obsahuje rovněž přehled počtu doposud vydaných právních předpisů krajů, jehož účelem je
demonstrovat reálný rozsah normotvorné činnosti krajů v oblastech samostatné i přenesené
působnosti. V závěru práce je zjištěno, že podíl vydaných obecně závazných vyhlášek je oproti
vydaným nařízením pouze marginální a prostoru pro svobodnou normotvorbu tak kraje téměř
nevyužívají. Přestože ale současná judikatura upustila od restriktivního výkladu, jeho rozsah
není s ohledem na princip subsidiarity příliš velký.

Klíčová slova: [kraje, tvorba práva, právní předpisy krajů]
91

Regional rulemaking
Abstract
The diploma thesis deals with regional rulemaking with a focus on legal regulations of
regions. The aim of the thesis is to explain the constitutional and theoretical anchoring of the
creation of regional legal regulations, to describe the process of their creation, issuance, state
supervision and repeal, and to examine the actual extent of law-making of regions.
The first part defines the basic concepts, constitutional and legal bases and conditions
for making and issuing legal relations of regions, which are of two kinds. Generally binding
ordinances are issued according to Article 104 Paragraph 3 of the Constitution as legal
regulations in the independent competence of regions. The thesis discusses their legal nature
and the need for further legal authorization for their issuance, taking into account current case
law. According to Article 79 Paragraph 3 of the Constitution, regions then issue regulations for
which they always need legal authorization.
The following part of the thesis is devoted to the process of creating and issuing regional
legal regulations. It describes the adoption of regional legal regulations and their particulars,
their publication and the possibility of repeal. There are uncertainties in the legal regulation of
the issue of regional legislation, which are highlighted and offered to individual aspects of their
solution with regard to opinions published by other authors. Attention is also paid to the
supervision of the issuance of regional legal regulations, because the competent supervisory
authorities have a significant right to suspend the effect of a faulty regional legal regulation and
subsequently file a petition with the Constitutional Court for its annulment. The procedure for
performing state supervision differs for both types of legal regulations, so their individual
aspects are also highlighted.
The last part of the thesis offers an overview of all areas regulated by legal regulations
of regions. It also contains an overview of the number of all issued legal relulations of reions,
with the purpose of which is to demonstrating the real extent of regional rulemaking in the areas
of independent and delegated competence. The finding at the end of the thesis is that the share
of generally binding ordinances is only marginal compared to the by-laws issued in the area of
delegated competence and the space for autonomous law-making of region sis not used in full.
Although the current case-law has abandoned a restrictive interpretation, its extent is not too
large in the light of the principle of subsidiarity.
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