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Úvod 

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou opatření obecné povahy jako 

jedné ze základních forem činnosti veřejné správy. Opatření obecné povahy můžeme označit 

jako hybridní správní akt, nacházející se na hranici mezi normativním správním aktem, jakým je 

například nařízení, a individuálním správním aktem, mezi které spadá například rozhodnutí. I 

přesto, že k zakotvení jeho obecné úpravy do českého právního řádu zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, došlo skoro již před patnácti lety, je opatření obecné povahy stále jedním 

z nejmladších institutů správního práva. 

Správní řád upravuje opatření obecné povahy stručně a poměrně nedůsledně, když ho 

definuje pouze negativně jako správní akt, který není ani rozhodnutím a ani právním předpisem. 

I proto vyvolala úprava správním řádem již od počátku spoustu otázek a je předmětem četných 

diskusí. Jednou z těch nejzásadnějších je spor, zda na opatření obecné povahy dle správního řádu 

nahlížet z formálního či materiálního hlediska; tato otázka se stala také předmětem bohaté 

judikatury Nejvyššího správního soudu a vyjádřil se k ní i Ústavní soud. Právě judikatura 

správních soudů je ostatně také velmi významným zdrojem poznatků, co se týče aplikace a 

tvorby opatření obecné povahy a v mnohém supluje nedostatečný legislativní základ tohoto 

institutu ve správním řádu. Správní řád nicméně není jediný zákon, ve kterém se úprava opatření 

obecné povahy vyskytuje. Úpravu soudního přezkumu opatření nalezneme také v soudním řádu 

správním a dále v celé řadě zvláštních právních předpisů vztahujících se k různým oblastem 

veřejné správy. 

 Jako cíl této práce jsem si vytyčil popsat a poskytnout komplexní a podrobný přehled 

opatření obecné povahy. V úvodu práce se budu věnovat správním aktům normativním, 

individuálním a smíšeným po teoretické stránce. Zaměřím se na jejich definici, členění a 

zakotvení v právním řádu České republiky. Také se pokusím se o jejich srovnání za účelem 

poukázat na jejich společné či naopak odlišné vlastnosti. 

Další část diplomové práce se bude týkat opatření obecné povahy a jeho postavení 

v českém právním řádu. V této části se jako první budu věnovat vymezení pojmu opatření 

obecné povahy, přičemž budu vycházet především z odborné literatury a z rozsáhlé judikatury, 

která prošla v průběhu času názorově rozmanitým vývojem. Dále se zaměřím na zakotvení 

institutu opatření obecné povahy v českém právním řádu, a jelikož je naše právní úprava opatření 

obecné povahy inspirována zahraniční právní úpravou, zejména pak německou a švýcarskou, 

bral jsem jako adekvátní věnovat ji v této části speciální kapitolu. Zvláštní kapitolu také věnuji 

už jednou zmíněnému sporu mezi materiálním a formálním pojetí opatření obecné povahy. 

Tímto problémem se zabýval Nejvyšší správní soud i Ústavní soud, a ani odborná veřejnost 
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v této problematice nesdílí jednotný názor. Na závěr druhé kapitoly se budu věnovat konkrétním 

příkladům opatření obecné povahy obsažených ve vybraných zvláštních právních předpisech. 

 V třetí části se budu komplexně zabývat vydáváním opatření obecné povahy. Toto 

vydávání můžeme rozdělit do čtyř fází – zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy, 

projednání návrhu opatření obecné povahy mezi orgány veřejné správy, projednání návrhu 

opatření obecné povahy s dotčenými osobami, a nakonec vydání a nabytí účinnosti opatření 

obecné povahy. Každou z těchto fází rozeberu ve zvláštní kapitole, s tím, že nejvíce prostoru 

věnuji fázi projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými osobami, neboť právě v této 

fázi uplatňují dotčené osoby svá procesní práva. Dle mého názoru se tedy jedná o zásadní věc, 

která je ovšem v některých případech a některými zvláštními zákony, bohužel, zcela či z části 

vypouštěna. Na tuto část systematicky navazuje část poslední, která se bude věnovat možnostem 

přezkumu opatření obecné povahy, a to jak dle správního řádu, tak také soudnímu přezkumu dle 

soudního řádu správního. 

 Při zpracování této diplomové práce budu čerpat ze zákonů, odborné literatury a z 

dostupných článků publikovaných odbornou veřejností. S ohledem na pestrou rozhodovací 

činnost správních soudů týkající se opatření obecné povahy, budu pracovat také se 

soudní judikaturou, nejvíce pak s judikaturou Nejvyššího správního soudu, který v této věci 

vydal mnoho podstatných a zlomových rozhodnutí, které, jak už jsem již jednou zmínil, doplňují 

a rozvíjí ne zcela podrobnou právní úpravu tohoto institutu. 

 Text práce odpovídá právnímu stavu ke dni 16. 4. 2020.  
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1. Formy správní činnosti a jejich porovnání 

Nauka o správní činnosti dle Hendrycha tvoří „…jádro obecné části správního práva, 

neboť klasifikace těchto činností a jejich forem jako struktur jednání vytváří spolehlivý teoretický 

základ pro všechna odvětví veřejné správy.“1 

Správní činnost poté můžeme definovat jako projev výkonu veřejné správy, vůči jejím 

adresátům. Vykonávají ji subjekty veřejné správy na základě zákona, a to zpravidla skrze 

vykonavatele veřejné správy, tedy své orgány, jež jsou oprávněny za ně jednat či je zavazovat. 

Pokud by ovšem vykonavatel veřejné správy při takovém výkonu porušil limity stanovené 

zákonem, může v krajním případě nastat i následek nicotnosti dané správní činnosti či vydaného 

rozhodnutí.  

Správní činnost může být dělena do několika forem (skupin) dle různých kritérií. Pro 

účely této diplomové práce se zabývám jejím dělením jen z hlediska okruhu osob, jichž se 

dotýká a stupně obecnosti upravovaných věcí. Dle těchto kritérií dělíme formy správní činnosti a 

vydané akty na normativní (abstraktní) a individuální (konkrétní). 

 

1.1. Normativní správní akty 

Normativní správní akty, někdy nazývané také jako abstraktní správní akty, jsou 

jednostranné a přímo závazné správní úkony, které upravují zpravidla druhově vyjádřenou věc a 

směřují vůči neurčitě vymezenému okruhu adresátů.2 Podle Kopeckého můžeme abstraktní akty 

rozdělit do dvou skupin, a to na obecně závazné abstraktní akty jako skupinu první, kam řadíme 

prováděcí právní předpisy veřejné správy a obecně závazné vyhlášky územních samosprávných 

celků. Druhou skupinu pak tvoří interně závazné abstraktní akty, mezi něž spadají hlavně 

zejména vnitřní předpisy, statutární předpisy neúzemní samosprávy. 

Prováděcí právní předpisy veřejné správy označuje teorie obecně jako nařízení. Jako 

nařízení byla historicky označována rozhodování veřejné správy o právně závazných pravidlech, 

kdy právo nařizovat bývalo spojováno s hlavou státu či s vládou.3 Problémem v té době byl 

ovšem jejich poměr k zákonům - abstraktním aktům moci zákonodárné, neboť jak 

v absolutistických monarchiích, tak v totalitních režimech ve 20. století byla nařízení postavena 

 
1  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 

Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. 

Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 119. 
2  KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-727-9, str. 148. 
3  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 

Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. 

Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 121. 
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na roveň zákonům a vydávaná bez závislosti na nich.4 Tento problém byl vyřešen moderními 

demokratickými ústavami, jak je známe nyní, které přinesly dělbu moci a systém vzájemných 

brzd a vah a s tím související vyjasnění poměru mezi mocí zákonodárnou a mocí výkonnou. 

Nařízení se tedy stalo prováděcím a druhotným právním předpisem, který zákony provádí. 

V dnešní době právní teorie nařízení považuje za obecnou formu normotvorby veřejné 

správy a charakterizuje jej jako „[…] právní předpis, který vydal k tomu zmocněný orgán veřejné 

správy nebo vláda k provedení zákona […].“5 Už z této definice tedy vyplývá jeden ze 

základních znaků nařízení a tím je podzákonnost. Podzákonnost vyjadřuje vzájemný poměr mezi 

nařízením a zákonem, který provádí, stejně tak jako s jinými zákony. Nařízení musí být 

odvozené od zákona, v souladu s ním a slouží pouze k jeho konkretizaci a provedení. Nařízení 

nemůže být rovnocenné se zákonem a nemůže být vydáno dříve než zákon. Pod podzákonnost 

bych také zařadil nutnost právního základu pro jeho vydání. Zde Ústava buď přímo zmocňuje 

k vydání nařízení (generální zmocnění vlády dle čl. 78 Ústavy), nebo toto zmocnění deleguje na 

zákonodárce (speciální zákonné zmocnění dle čl. 79 Ústavy). Dalšími znaky nařízení je 

abstraktnost, která znamená, že předmět nařízení není konkrétně určen a počet jeho adresátů je 

též neurčitý; pak také obecnost neboli obecná závaznost, a jednostrannost, která je výrazem 

pravomoci orgánu autoritativně a vrchnostensky stanovit obecná pravidla. 

V současné právní úpravě České republiky můžeme rozlišovat několik forem nařízení, 

které můžeme dělit do dvou okruhů. V prvním okruhu nařízení s celostátní působností je svým 

významem jistě nejvýše postavené nařízení vlády. Dle čl. 78 Ústavy je vláda oprávněna vydávat 

nařízení k provedení zákona a v jeho mezích. Vláda je tedy k tomuto úkonu, jako jediný správní 

orgán, zmocněna přímo Ústavou a zmocnění nemusí být stanovenou zákonem. V současné 

legislativní praxi ovšem zákon toto zmocnění obvykle obsahuje, ale reálně se spíše jedná o 

upozornění na fakt, že vláda může věc dále prostřednictvím nařízení upravit.6 . Vláda nařízením 

může zákon pouze konkretizovat a nesmí jím stanovovat nové povinnosti, se kterými by zákon 

obecně nepočítal. Další formou nařízení mající celostátní působnost, tentokrát však již 

nevydávaných na základě generálního zmocnění Ústavou, ale na základě speciálního zmocnění 

zákonem dle čl. 79 odst. 3 Ústavy, jsou vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních 

úřadů. Vzhledem k tomu, že tyto vyhlášky mají stejně jako nařízení vlády zákonný základ, dá se 

 
4  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 

Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. 

Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 121. 
5  SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4, str. 61. 
6  SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4, str. 63. 
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vyvozovat, že mají stejný stupeň právní síly. Třetí formou nařízení s celostátní působností jsou 

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a nařízení Státní veterinární 

správy. 

Společně s nařízeními s celostátní působností v České republice rozlišujeme nařízení 

s omezenou místní působností, pod které spadají nařízení územně samosprávných celků a právní 

předpisy jiných správních úřadů. Stejně jako u vyhlášek ministerstev a dalších ústředních 

správních úřadů, tak i tato forma nařízení má ústavní zaklad v čl. 79 odst. 3 Ústavy, a je v rukou 

zákonodárce, aby stanovil zákonem, který správní úřad či územně samosprávný orgán vydá 

právní předpis k provedení zákona.  

 Další formou obecně závazných abstraktních aktů jsou statutární předpisy územních 

samosprávných celků, ústavou označované jako obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné 

vyhlášky jsou „[..]výrazem práva vydávat v mezích zákonem jim přiznané autonomie právní 

předpisy“7 přičemž ústavní základ pro jejich vydávání nalezneme v čl. 104 odst. 3 Ústavy, dle 

kterého: „Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“ 

Územně samosprávné celky pomocí obecně závazných vyhlášek regulují veřejné záležitosti, 

spadající do jejich samostatné působnosti v oblasti veřejného práva. Zde můžeme vidět rozdíl 

oproti nařízením, prostřednictvím kterých dochází k výkonu státní správy státními orgány, či 

veřejnoprávními korporacemi v oblasti přenesené působnosti. Další a zásadní rozdíl mezi 

nařízeními a obecně závaznými vyhláškami je v jejich přezkumu. 

Ke vztahu statutárních předpisů územních samosprávných celků k nařízením z pohledu 

hierarchie právní síly můžeme říct toto: s ohledem na to, že Ústava nezná terciální normotvorbu 

a dovoluje pouze odvozenou normotvorbu sekundární, pak s přihlédnutím k tomu, že jak 

nařízení, tak obecně závazné vyhlášky musí být v souladu se zákonem, lze mít za to, že právní 

síla obou těchto předpisů je stejná.8  

Pro úplnost doplním že, dalšími abstraktními akty jsou vnitřní předpisy, statutární 

předpisy zájmové a profesní samosprávy a předpisy ostatní samosprávy, provozní ústavní a 

podobné řády. 

 

 

 

 
7  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 

Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. 

Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 127. 
8  SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4, str. 63. 
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1.2. Individuální správní akty 

Individuální správní akt definujeme jako rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění 

nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, 

že taková osoba práva nebo povinnosti má, anebo nemá,9 nebo jako „[…] jednostranný právně 

zavazující úkon, kterým vykonavatel veřejné správy rozhoduje o právních poměrech individuálně 

(jmenovitě) vymezené osoby nebo okruhu osob v konkrétní věci.“10 Historicky byla těmto 

správním úkonům věnována největší pozornost a i jejich označení se v průběhu času měnilo. 

Hoetzel je označoval jako správní akty, rozhodnutí, a v případě deklaratorních správních aktů 

dokonce jako opatření. V éře socialistického Československa se označení správní akt stalo 

označením obecným, vztahujícím se jak na konkrétní, tak abstraktní správní akty. V této 

diplomové práci budu používat pojem správní akt jen pro individuální správní akt definovaný 

výše. 

Správní akt je až na výjimky vydáván ve správním řízení a podle správního řádu.11 Jedná 

se o jednostranné jednání vykonavatele veřejné správy na základě zákona v rámci jeho 

působnosti, kterým dochází k jednostrannému autoritativnímu rozhodnutí o právech a 

povinnostech vůči jmenovitě určeným a nepodřízeným subjektům stojícím nejen vně veřejné 

správy.12 Tyto zmíněné subjekty jsou v nerovném postavení vůči správnímu orgánu a mají 

postavení účastníků dle § 27 SpŘ. Na procesu vydávání rozhodnutí se tyto osoby podílejí 

prostřednictvím svých procesních práv a povinností, a právě účast těchto osob a jejich možnost 

ovlivnit řízení je jedním z rozdílů mezi správními akty a normativními správními akty. Správní 

akty jsou bezprostředně závazné a pokud nejsou uložené povinnosti dobrovolně splněny, může 

dojít k jejich vynucenému plnění prostřednictvím veřejné moci. Asi nejdůležitější znak 

správního aktu je potom konkrétní určení rozhodované věci, konkrétní určení osoby o jejichž 

právech a povinnostech se rozhoduje a také určení těchto práv a povinností. Shrneme-li tedy 

pojmové znaky správního aktu, dostaneme se k tomuto závěru: správní akt je úkon určený pro 

individuálně vymezený okruh osob, upravující konkrétně určené věci, jednostranný, s přímo 

působícími právními účinky, formalizovaný a bezprostředně právně závazný. 

Při vydávání některých správních aktů pak zákon naopak vylučuje použití správního řádu 

a stanoví zvláštní procesní režim13 či procesní postup jejich vydávání není vůbec upraven, a jsou 

 
9  § 9 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. 
10  KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-727-9, str. 152. 
11  Obzvláště potom část II a III zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád. 
12  Rozhodnutí může být určeno i obci nebo jiné veřejnoprávní korporaci, která v tom případě vystupuje jako 

adresát, a ne subjekt veřejné správy. 
13  Jedná se například o zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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tedy vydávány bezprocedurálně. Nicméně pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, tak 

v takovýchto případech se musí uplatnit ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu14, které stanoví 

že: „Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné 

správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu 

odpovídající těmto zásadám neobsahuje.“ K problematice absence jakékoliv úpravy procesu 

vydávání správního aktu se vztahuje také judikatura Ústavního soudu15, ze které vyplývá obecný 

požadavek na existenci zákonem stanoveného postupu při rozhodování o subjektivních právech a 

povinnostech, který zaručuje rovnost a vyloučení libovůle.16 

Již z výše zmíněné definice dle § 9 SpŘ, můžeme vyvodit tradiční dělení správních aktů 

na deklaratorní a konstitutivní. Konstitutivní správní akt zakládá mění nebo ruší správněprávní 

vztahy. Příkladem takového aktu je rozhodnutí o vydání stavebního povolení a účinky 

konstitutivního správního aktu působí ex nunc a pro futuro, tedy od okamžiku svého vzniku do 

budoucna.  

Na druhé straně stojící deklaratorní správní akt slouží k autoritativnímu potvrzení 

existence, či neexistence relativně sporného správněprávního vztahu. Oproti konstitutivnímu 

rozhodnutí je zde tedy potřeba existence sporného vztahu a podání majícího za následek zahájení 

sporného řízení. Deklaratorní správní akt působí ex tunc a pro praeterito, tedy od okamžiku 

vzniku právního vztahu, který je předmětem sporu.  

V praxi se můžeme setkat i s případy kombinovaného deklaratorního a konstitutivního 

aktu, jako například rozhodnutí o přestupku. Vedle dělení na konstitutivní a deklaratorní, 

můžeme správní akty dělit například dle kritéria obsahu, okruhu osob, které akt zavazuje apod.  

Jak jsem již naznačil výše, ne vždy musejí mít správní akty povahu správních rozhodnutí 

vydávaných ve správním řízení. Správní akty jsou také opatření, vyjádření apod., kterým není 

tato povaha přiznaná právní úpravou. Některé z těchto správních aktů (např. vyjádření) nemusejí 

být ani právně závazná a poté o nich hovoříme jako o jiných správních aktech.17  

 

 

 

 

 
14  KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-727-9, str. 159. 
15  Například nález ÚS ze dne 4. července 1996 sp. zn. III. ÚS 226/95 a ze dne 5. 8. 2014, sp zn. Pl. ÚS 35/1. 
16   SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4, str. 120. 
17  PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 

2012. ISBN 978-80-7239-281-0, str. 280. 
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1.3.  Správní akty smíšené povahy 

Vzhledem k tomu, že správní akty normativní a správní akty individuální nejsou dvě od 

sebe zcela oddělené právní formy18, dochází v praxi k jejich kombinaci a prolínání mající za 

následek vznik správních aktů smíšené povahy. Již Pražák se na přelomu 19. a 20. století 

k prolínání forem správních aktů vyjádřil takto: „není vždy věcí snadnou zařaditi jednotlivé 

úkony správní do té nebo oné z uvedených kategorií, neb nehledíc ani k tomu, že se často 

kumulují úkony rozličné povahy v jediné emanaci úřední, není sobě ani úřad, jenž ten který akt 

vydal, vždy vědom vlastní jeho povahy.“19 

Správní akty smíšené povahy Průcha definuje jako „[…] takové správní akty, které 

vykazují jak některé znaky normativních správních aktů, tak i některé znaky individuálních 

správních aktů. […] platí, že schematicky vzato u nich budou předmětné znaky individuálních a 

normativních správních aktů přicházet v úvahu „křížem“.“20 To znamená, že rozlišujeme dva 

typy smíšených správních aktů – abstraktně konkrétní akty a konkrétně abstraktní akty. Jedná se 

o jednostranné regulativní správní akty, kterými se buď rozhoduje v konkrétně vymezené věci a 

směřují vůči neurčitě vymezenému okruhu subjektů, takové jsou poté označovány jako 

konkrétně abstraktní správní akty, nebo upravují druhově určenou věc vůči konkrétně 

vymezenému okruhu osob, takové nesou označení jako abstraktně konkrétní správní akty. 

 

1.3.1. Abstraktně konkrétní správní akty 

Abstraktně konkrétní správní akt se vyznačuje abstraktností předmětu právní regulace 

stejně jako normativní správní akt a konkrétním vymezením adresátů, kterým je naopak shodný 

se správním aktem individuálním. Abstraktně konkrétní správní akt tedy slouží k řešení obecně 

určené věci s dopadem na konkrétně určené adresáty. 

Praktická využitelnost abstraktně konkrétních správních aktů je otázkou. Dle některých 

autorů se jedná o teoretický konstrukt bez reálné praktické využitelnosti.21 Jellinek dokonce 

vylučuje i jen jeho teoretickou existenci, neboť akt adresovaný jediné osobě se nemůže stát 

právní normou, i kdyby byl jinak sebevíce obecný.22 Tomu oponuje např. Hejč, dle kterého i přes 

nižší frekventovanost jejich používání nelze jejich existenci a praktickou využitelnost zcela 

 
18  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2 str. 10. 
19  PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo správní. čásť 1, Všeobecná čásť práva správního. V Praze: Jednota právnická, 

1905. Rakouské právo veřejné. Str. 110. 
20  PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 

2012. ISBN 978-80-7239-281-0, str. 302. 
21  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2 str. 28. 
22  HOETZEL, Jiří. Kontrola právních nařízení. Správní obzor: časopis věnovaný veřejné správě, zejména 

samosprávě. Praha: Klub českých zemských úředníků konceptních, VI. 1914, str. 173-181. 
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vyloučit.23 S tímto názorem se ztotožňuji a jako příklad abstraktně konkrétního správního aktu 

můžeme uvést rozhodnutí o ceně Českého telekomunikačního úřadu dle § 56 zákona č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích, jež směřuje vůči konkrétním subjektům. Pokud tímto 

rozhodnutím ČTÚ stanovuje či usměrňuje výši cen služeb na relevantním trhu a pokud tedy jsou 

tyto služby vymezeny genericky, splňuje takové rozhodnutí jak podmínku obecně vymezené 

věci, tak konkrétně určitého subjektu, a tudíž naplňuje znaky abstraktně konkrétního aktu. 

 

1.3.2. Konkrétně abstraktní správní akty 

Konkrétně abstraktní akty jsou svými znaky protipól aktů abstraktně konkrétních. Na 

rozdíl od abstraktně konkrétních aktů se svou konkrétností předmětu právní regulace podobají 

aktům individuálním a neurčitým vymezením okruhu adresátů se shodují s akty normativními. 

Jedná se tedy o správní akty, kterými se řeší relativně konkrétní správní věc s dopadem na blíže 

neurčený okruh adresátů. 

Právě odlišení konkrétně abstraktních správních aktů od abstraktních správních aktů se 

může stát problémovým, neboť určení, zda předmět regulace je určen dostatečně konkrétně, je 

v řadě případů obtížné. Při určování konkrétnosti předmětu správního aktu tedy využíváme, po 

vzoru německé doktríny, kritérií hlavních – kritérium prostorové a kritérium věcné, a kritérií 

pomocných – časové, teleologické a kritérium obsahu.24 

Jak jsem již uvedl výše, konkrétně abstraktní správní akty jsou oproti abstraktně 

konkrétním správním aktům využívány mnohem hojněji. Znaky konkrétně abstraktního aktu 

naplňují nejen opatření obecné povahy, jež jsou předmětem této diplomové práce a kterými se 

zabývám dále, ale také některá nařízení vlády25, vyhlášky ústředních správních úřadů26, nařízení 

územně dekoncentrovaných správních orgánů27, či řada právních předpisů územně 

samosprávných celků28 a další. 

 

 

 
23  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 28. 
24  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2 str. 24-26. 
25  Např. nařízení vlády, kterými se vyhlašují chráněné krajinné oblasti, stanoví chráněné oblasti přirozené 

akumulace vody či prohlašují kulturní památky. 
26  Např. vyhlášky ministerstev, kterými se vyhlašují zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, nebo 

kterými se chrání vymezené přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod. 
27  Např. nařízení správ národních parků, kterými se stanoví ochranné podmínky pro přírodní památky nebo 

ochranná pásma pro území národních parků, nebo nařízení krajských hygienických stanic, kterými se stanoví 

mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. 
28  Např. nařízení obcí, kterými se stanoví parkovací zóny, nařízení krajů, kterými se vyhlašují přírodní rezervace, 

či obecně závazné vyhlášky obcí, kterými se stanoví nízkoemisní zóny. 
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1.4. Shrnutí a komparace správních aktů 

Pokud budeme hledat společné znaky uvedených forem správní činnosti, dospějeme 

k tomu, že všechny správní akty musejí být vydávané na základě zákona a v zákonem 

stanovených mezích a jsou to jednostranné autoritativní výroky o právech a povinnostech 

adresátů, kteří se nenacházejí v rovném postavení ke správním orgánům a jiným vykonavatelům 

veřejné správy, kteří tyto správní akty vydávají. 

V čem na druhé straně spatřuji zásadní rozdíl mezi všemi správními úkony, je 

abstraktnost a konkrétnost adresátů a předmětu věci, kdy každá z uvedených forem správních 

úkonů má specifickou kombinaci abstraktnosti a konkrétnosti těchto znaků. 

Další rozdíl je v tom, že normativními a smíšenými akty nelze, na rozdíl od 

individuálních správních aktů, stanovovat nové povinnosti, ale pouze konkretizovat již existující 

povinnosti vyplývající ze zákona, a to jen v případech, že jsou k této konkretizaci zákonem 

zmocněny. 

Normativní správní akty se pak od ostatních správních úkonů odlišují procesním 

postupem vydávání, kdy na vydávání individuálních a smíšených správních aktů se mohou 

různou měrou podílet i třetí osoby, které jsou nebo mohou být těmito správním akty na svých 

právech či povinnostech dotčeny. Tato možnost u normativních správních aktů sice existuje, ale 

jde o poměrně nezvyklou a málo využívanou úpravu.  

Další zvláštností normativních správních aktů je jejich zakotvení v Ústavě, konkrétně čl. 

78, čl. 79 odst. 3 a čl. 104 odst. 3 Ústavy.  Úprava vydávání správních aktů individuálních a 

správních aktů smíšené povahy je poté obsažena v zákonech, přičemž obecná úprava je obsažena 

v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád. Charakter obecného právního předpisu je správnímu řádu 

přisouzen ustanovením § 1 odst. 2 tohoto zákona, ve kterém stojí: „Tento zákon nebo jeho 

jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.“ Pokud tedy není určitá 

otázka řešena zvláštním zákonem či jim není řešena dostatečně, musí se aplikovat podpůrně 

obecná úprava správního řádu.29 

  

 
29  JEMELKA, Luboš. Princip subsidiarity správního řádu. Praha: C.H. Beck, 2013. Právní instituty. ISBN 978-

80-7400-479-7, str. 85. 
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2. Opatření obecné povahy v právním řádu České republiky 

 

2.1. Pojem opatření obecné povahy 

Pokud bychom chtěli najít pozitivní definici pojmu opatření obecné povahy v zákoně, 

hledali bychom marně. I přesto, že původní vládní návrh zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

pozitivní definici obsahoval a definoval ho jako „úkon správního orgánu v určité věci, který se 

přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného okruhu osob.“30 Dnes v tomto 

zákoně nalezneme pouze definici negativní, a to konkrétně v § 171 SpŘ, který stanoví že 

„závazné opatření obecné povahy […] není právním předpisem ani rozhodnutím.“ Současná 

negativní definice opatření obecné povahy nechává bližší vymezení toho, co opatření obecné 

povahy je, na zvláštních zákonech, odborné literatuře a judikatuře. Na zvláštních zákonech je 

také ponecháno, aby na základě povahy věci určily, ve kterých případech a za jakých podmínek 

se místo rozhodnutí či právního předpisu vydává opatření obecné povahy. Zvláštní zákon může 

rovněž, až na výjimky, upravit postup jejich vydávání rozdílně od správního řádu, tomu se ale 

budu věnovat až v pozdější kapitole. 

Negativní zákonné vymezení opatření obecné povahy je odbornou literaturou často 

kritizováno, když například dle Hendrycha „[…] negativní vymezení dává malou záruku, aby 

tento institut byl používán efektivně a ve prospěch adresátů. […] tato nová právní forma 

vyvolává často neoprávněná očekávání v oblastech, kde může být její využití problematické 

vzhledem k účelu a smyslu řešení […]“31  Nedá se ovšem říci, že by se znaky stanovené původní 

pozitivní definicí nedaly ze současné úpravy v § 171 SpŘ vyčíst.  

Opatření obecné povahy můžeme charakterizovat jako jednostranný formalizovaný 

správní akt smíšené povahy, směřující vůči nepodřízeným subjektům, který přímo působí 

právními účinky a je právně závazný.32 Pokud se jedná o jeho smíšenou povahu, můžeme narazit 

na rozdílné názory, kde například dle Kopeckého, opatření obecné povahy „[..] v konkrétní věci 

závazně upravuje právní poměry nikoli individuálně určeného nebo určitelného okruhu osob 

(adresátů), ale osob vymezených druhově.“33 Tedy, že se jedná pouze o konkrétně abstraktní 

 
30  Sněmovní tisk 201/0 [online], Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002-2006, [cit. 18. 3. 2020]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=201&CT1=0.    
31  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 

Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. 

Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 126. 
32  KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-727-9, str. 182. 
33  KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-727-9, str. 182. 
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správní akt. Stejně se na něj dívá i Vedral, když ho vidí jako správní akt, jenž „[…] svou 

povahou a účinky stojí právě mezi správním rozhodnutím a právním předpisem, protože se 

vztahuje na neurčitý a přesně ani neurčitelný počet osob, jehož účelem je však řešit jednotlivou 

konkrétní („určitou“) věc v oblasti veřejné správy.“ 34 Hejč na druhé straně je toho názoru že: 

„Tomu, aby opatřením obecné povahy byl i abstraktně-konkrétní správní akt, však obecná právní 

úprava de lege lata nebrání, přičemž samotnou existenci abstraktně-konkrétního správního aktu 

ani jeho praktickou využitelnost nelze, […] vyloučit.“35 Tento názor zastává i Průcha, podle 

kterého oproti původnímu vládnímu návrhu z roku 2003, jenž mířil na vymezení opatření obecné 

povahy pouze jako konkrétně abstraktního aktu, výsledné znění správního řádu umožňuje pod 

opatření obecné povahy podřadit i akty abstraktně konkrétní.36 

Judikatura a obzvláště poté NSS má na povahu institutu opatření obecné povahy celkem 

jasný názor, když ve svém rozsudku ze dne 27. 9. 2005, č.j. 1 Ao 1/2005-98 opatření obecné 

povahy vymezil zcela jasně tím, že: „Opatření obecné povahy je správním aktem s konkrétně 

určeným předmětem (vztahuje se tedy k určité konkrétní situaci) a s obecně vymezeným okruhem 

adresátů.“ NSS k tomuto závěru dospěl z ustanovení § 173 odst. 3 SpŘ, které zní: „Povinnost, 

která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, 

lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této 

povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.“ Podle 

NSS tedy potřeba dodatečné konkretizace osoby rozhodnutím, znamená, že v opatření obecné 

povahy adresát konkrétně určen není, jinak by tohoto dovětku nebylo třeba. K pojmu opatření 

obecné povahy se také vyjádřil Ústavní soud České republiky, když je označil jako „určité 

překlenutí dvou v činnosti veřejné správy tradičních základních forem jednostranných správních 

aktů: normativních (abstraktních) právních aktů na jedné straně a individuálních (konkrétních) 

právních aktů na straně druhé.“37 

§ 173 odst. 3 je důležité zmínit ještě jednou, neboť právě z něho vyplívá fakt, že 

opatřením obecné povahy lze pouze konkretizovat již existující povinnost na základě zákona, a 

nikoliv uložit novou, kterou zákon neobsahuje. Tuto povinnost lze pak exekučně vymáhat jen 

tehdy, bylo-li vydáno rozhodnutí konkretizující povinnou osobu, neboť ta z povahy opatření 

obecné povahy v něm být určena nemůže. 

 

 
34  VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006. ISBN 80-7273-134-3, str. 967. 
35  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2 str. 24-26. 
36  PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 

1.7. 2017. Praha: Leges, 2017. Glosátor. ISBN 978-80-7502-202-8, str. 480. 
37  Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. US 14/07. 
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Na závěr bych dodal, že pravomoc vydávat opatření obecné povahy neznamená pravomoc 

vydávat jiné právní akty a nesmí být zneužita k tomu, aby pod formálním označením opatření 

obecné povahy byly vydávány jiné formy podzákonné normotvorby.38 

 

2.2.  Institut opatření obecné povahy v zahraniční právní úpravě 

Pohled na zahraniční právní úpravu opatření obecné povahy je pro nás důležitý z toho 

důvodu, že se jí zákonodárce při zavádění české právní úpravy inspiroval. To můžeme vyčíst 

z důvodové zprávy k návrhu zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve které o institutu opatření 

obecné povahy stojí že „Jeho zavedení je motivováno jednak zahraniční zkušeností [..] 

Předkládaná úprava se inspiruje kromě zahraničních úprav […]“39 Touto zahraniční inspirací je 

zřejmě myšlena především právní úprava německá a právní úprava švýcarská.40 

V právním řádu Spolkové republiky Německo se pro institut opatření obecné povahy 

užívá označení Allegemeinverfügung, tedy tzv. všeobecné opatření a je zde tradičně vnímáno 

jako správní akt. V kontrastu s naším správním řádem německý Verwaltungsverfahrengesetz41 

obsahuje v § 35 pozitivní zákonnou definici tohoto institutu a to: „všeobecné opatření je 

definováno jako správní akt, který dopadá na obecnými znaky vymezený nebo vymezitelný okruh 

osob, anebo který dopadá na veřejnoprávní vlastnost určité věci nebo se týká jejího využití 

veřejností.“42 § 35 Verwaltungsverfahrengesetz tak rozděluje Allgemeinverfügung na tři typy, 

které nesou označení adressatenbezogene Allgemeinverfügung, sachbezogene 

Allgemeinverfügung a bentuzungs-regelnde Allgemeinverfügung.43 Adressatenbezogene 

Allgemeinverfügung se týká konkrétní situace a je určeno určitelnému okruhu osob. 

Sachbezogene Allgemeinverfügung, je takové opatření, které se týká konkrétní věci a reguluje 

její právní režim, jedná se tedy o smíšený právní akt ad rem. Třetí typ německého všeobecného 

opatření, bentuzungsregelnde Allgemeinverfügung se týká všeobecného veřejného užívání 

konkrétní věci. Oproti opatření obecné povahy pak dle NSS nemusí být pouze konkrétně 

abstraktní akt, ale také správní akt abstraktně konkrétní.44 

 
38  Rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98. 
39  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 500/2004 Dz. 
40  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 

Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. 

Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 126. 
41  německý správní řád.  
42  HEJČ, David. Smíšené správní akty v právním řádu ČR aneb 10 let účinnosti opatření obecné povahy. Právník 

(Praha). 2016, 829-842. ISSN 0231-6625, str. 31. 
43  Allgemeingverfüngung – Defintion, Begriff, Erklängung, Arten & Erlass. JuraForum.de [online] [cit. 6. 3. 

2020] dostupné z: https://www.juraforum.de/lexikon/allgemeinverfuegung. 
44  Rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2005, č.j. 1 Ao 1/2005-98. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/340030/1/JUD%253A/JUD30833CZ%2523
https://www.juraforum.de/lexikon/allgemeinverfuegung
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Je jistě zajímavé zmínit, že institut Allgemeinverfügung se v německém právním řádu 

vyskytuje ve zvláštních předpisech relativně málo. Z těch mála zákonů, ve kterých ho 

nalezneme, můžeme zmínit například daňový řád (Abgabenordnung) či sociální zákoník 

(Sozialgesetzbuch). Stejně tak si zaslouží zmínit fakt, že se Allgemeinverfügung řídí obecnou 

procesní úpravou pro správní akty, kdy zvláštní úpravu nalezneme pro smíšený správní akt 

ohledně práva na slyšení, pak také odůvodnění a oznámení.45  

Dle právní úpravy v osmé části (Abschnitt)46 německého soudního řádu správního – 

Verwaltungsgerichtsordnung, je možné proti Allgemeinverungung (a jiným správním aktům) 

podat řádný opravný prostředek (Widerspruch), který má, až na výjimky, odkladný účinek. 

Tento opravný prostředek se podává ve lhůtě 1 měsíce od oznámení správního aktu, pokud však 

ve správním aktu chybí nebo je chybné poučení o opravném prostředku, lhůta se prodlužuje na 1 

rok. Podání Widerspruch je podmínkou (opět zde ovšem existují výjimky) pro přípustnost 

správní žaloby (Anfechungsklage), kterou lze podat do 1 měsíce od oznámení rozhodnutí o 

opravném prostředku. Lze se také domáhat ochrany proti nečinnosti. 

  Jelikož většina zvláštních právních předpisů výslovně neuvádí, v jakých konkrétních 

situacích má orgán veřejné správy Allgemeinverfügung vydat, zastává tuto úlohu judikatura a 

zásadní roli při této činnosti má pak Spolkový správní soud zvaný Bundesvewaltungsgericht. 47 

Podíváme-li se na právní úpravu smíšených správních aktů ve Švýcarské konfederaci, 

zjistíme, že tamní Verwaltungsverfahrensgesetz48 institut opatření obecné povahy, případně 

všeobecného opatření (Allgemeinverfügung) nezná. S pojmem Allgemeinverfügung ale i přes 

absenci úpravy ve   pracuje švýcarská teorie a judikatura. Ve švýcarském pojetí je 

Allgemeinverfügung vymezován jako forma správní činnosti mezi právním předpisem a 

individuálním správním aktem, upravující konkrétní příklad a určena individuálně neurčenému, 

otevřenému neurčitému či určitému okruhu adresátů.49 Allgemeinverfüngung je ve Švýcarsku pro 

účely správního řízení a soudního přezkumu, stejně jako v Německu, považováno za druh 

správního aktu a tudíž je možné, pokud zákon nestanoví jinak, podat proti němu opravný 

prostředek - Verwaltungbeschwerde či správní žalobu - Verwaltungsgetichsbeschwerde50.  

 
45  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2 str. 31-33. 
46  § 68 – 80b Verwaltungsgerichtsordnung. 
47  HEJČ, David. Smíšené správní akty v právním řádu ČR aneb 10 let účinnosti opatření obecné povahy. Právník 

(Praha). 2016, 829-842. ISSN 0231-6625, str. 35. 
48  Švýcarský správní řád.  
49  viz rozsudek Spolkového soudu z 28. května 1975 ve věci Association nationale suisse pour le tourisme 

équestre und Mitbeteiligte gegen Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, BGE 101 IA 73 
50  HÄFELIN, Ülrich a Georg MÜLLER. Allgemeines Verwaltungsrecht. 2002. Zürich, Base, Genf: Schulthess, 

2002. ISBN 978-3-03751-253-1, str. 190. 
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Stejně jako v Německu je přezkoumávání a určování co je a co není Allgemeinverfügung, 

svěřeno Spolkovému správnímu soudu (Bundesverwaltungsgericht), tento soud má mimochodem 

na tento institut názor podobný jako právě něměcký Spolkový správní soud a ve své judikatuře 

na něj odkazuje.51 Na rozdíl od Německa je však Allgemeinverfügung ve Švýcarsku používán 

méně. 

Úplně rozdílný přístup od těchto dvou států můžeme sledovat v Rakouské republice. Zde 

je rozdělení správní činnosti pouze na normativní správní akty a individuální správní akty, 

přičemž jak platné právo, tak ani judikatura či doktrína se smíšenými správními akty nepracuje. 

Rakouský právní systém na opatření obecné povahy poté nahlíží jako na normativní správní akt, 

vydaný na základě zákonného zmocnění.52 

Nahlédneme-li k našim východním sousedům do Slovenské republiky, tamější platná 

úprava již také zakotvuje pravomoc vykonavatelů veřejné správy k vydávání správních aktů, 

které nemají povahu ani normativního správního aktu, ani správního aktu individuálního. 

Slovenská právní teorie tyto akty označuje jako všeobecné rozhodnutí, přičemž na ně nahlíží 

jako na akty, jejichž pravidla chování nejsou právními normami a mají pouze jednorázový 

charakter.53 

Na závěr této kapitoly si tedy shrneme předchozí poznatky. Jistě nejpropracovanější 

úpravu opatření obecné povahy nalezneme v Německu, které slouží pro mnoho správních 

teoretiků jako vzor a vyšší stupeň vývoje správního práva. Můžeme polemizovat nad tím, proč 

tomu tak je, dle mého názoru je velkou výhodou německé právní úpravy jako celku její 

kontinuita, která byla u nás, jako ve spoustě ostatních zemí, narušena komunistickou diktaturou, 

která popírala řadu tradičních právních principů a institutů. Na německé chápání smíšených 

správních aktů často odkazuje i např. již zmíněný švýcarský Spolkový správní soud, kde úprava 

opatření obecné povahy sice není v zákoně (jako výjimku bychom mohli brát náznak zakotvení 

v art. 30a Verwaltungsverfahrengesetz), ale jsou zde obecně brána a užívána teorií a judikaturou. 

Je důležité říci, že ke švýcarskému pojetí opatření obecné povahy má dle NSS česká právní 

úprava nejblíže54. Zajímavé je jistě to, že v Rakousku, které má k Německu a německé právní 

úpravě jinak blízko, jsou smíšené právní akty „ignorovány“. Právě Rakousko pak tvoří výjimku 

z jinak obecného trendu, který lze vypozorovat, tj. směřování k úpravě a praktické akceptaci této 

 
51  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2 str. 39. 
52  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2 str. 41. 
53  KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Správne právo hmotné: všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Slovenské učebnice. ISBN 978-80-7380-684-2, str. 173. 
54  Rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2005, č.j. 1 Ao 1/2005-98. 
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formy správní činnosti. Co ale mají všechny státy společné v přístupu ke správním aktům (vyjma 

Rakouska samozřejmě) je naklonění k jejich materiálnímu pojetí, kterému se budu věnovat 

v pozdější kapitole. 

 

2.3. Zakotvení opatření obecné povahy do právního řádu České republiky 

Do našeho právního řádu bylo opatření obecné povahy zakotveno v roce 2006 v části 

šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, čímž konečně došlo k legislativní úpravě společného 

procesního základu pro institut správních aktů smíšené povahy. Správní řád je v oblasti 

správního práva a veřejné správy významným právním předpisem, nahrazujícím zákon č. 

71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a právě zavedení institutu opatření obecné povahy 

bylo jednou z významných novinek, kterou přinesl, jelikož náš právní řád do té doby obsahoval 

procedurální právní úpravu pouze správních aktů individuálních a normativních.55 Dle Vedrala 

důvodem pro zavedení opatření obecné povahy bylo především to, „[…] že stále větší 

mnohotvárnost činností prováděných orgány veřejné správy již ve všech případech nevystačí 

s obvyklými modely správních aktů, […] Cílem bylo proto vytvořit takový obecný institut, který 

by mohl tuto mezeru vyplnit.“56 Absenci dostatečné úpravy smíšených správních aktů bylo 

v minulosti (dnes již opatření obecné povahy obsahují) možné ostatně vypozorovat např. 

v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) či v zákoně č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), kde 

se právní úprava nedokázala přiklonit k určité právní formě správních aktů či volila formu 

nevhodnou.57  

Je důležité zdůraznit, že i v době před přijetím SpŘ existovali různé případy, dnes právně 

zařaditelné pod správní akty smíšené povahy. Nicméně i pro tyto případy bylo z důvodů absence 

právní úpravy smíšených správních aktů, která byla zavedena právě až SpŘ, užívána forma 

rozhodnutí či právního předpisu. Správní řád tedy tímto zavedl novou formu správní činnosti, 

vztahující se na situace, které tu již byly, ale dosavadní právní úprava se na ně nehodila. Pojem 

opatření obecné povahy se v českém právním řádě vyskytl dokonce již v roce 1966, v zákoně č. 

20/1966 Sb., o péči zdraví a lidu, avšak jeho procesní úprava se v tomto již zrušeném zákoně 

taktéž nevyskytovala. Možná až úsměvně pak působí fakt, že dříve, než nabyl účinnosti SpŘ, stal 

se účinným zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který kromě zmocnění 

k vydávání opatření obecné povahy dle § 171 SpŘ také novelizoval SŘS úpravou řízení o návrhu 

 
55  HEJČ, David. Smíšené správní akty v právním řádu ČR aneb 10 let účinnosti opatření obecné povahy. Právník 

(Praha). 2016, 829-842. ISSN 0231-6625, str. 829. 
56  VEDRAL, Josef. Opatření obecné povahy. Správní právo. 2007, 40(6), 329-363. ISSN 0139-6005, str. 380. 
57  K tomu více např. VEDRAL, Josef. Opatření obecné povahy. Správní právo. 2007, 40(6), 329-363. ISSN 

0139-6005, str. 331. 
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na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. To vedlo celkem k problémové situaci, kdy 

se opatření obecné povahy dle zákona č. 127/2005 Sb., mohlo vydávat, aniž by existovala jeho 

obecná právní úprava. Nastala i poměrně paradoxní situace, kdy právní úprava soudního 

přezkumu opatření obecné povahy byla účinná bez toho, aniž by se právní úprava tohoto institutu 

v právním řádu ČR vyskytovala. 

 To, že opatření obecné povahy již český právní řád znal před zavedením správního řádu, 

lze také vyčíst z již několikrát zmiňované důvodové zprávy ke správnímu řádu, ve které stojí: 

„Opatření obecné povahy je zvláštní typ úkonu správního orgánu na hranici mezi správním 

aktem a právním předpisem. Jeho zavedení je motivováno jednak zahraniční zkušeností, jednak 

tím, že ve zvláštních právních předpisech se již pod jinými názvy vyskytuje, a dále tím, že 

moderní chápání vázanosti veřejné správy zákonem tenduje k tomu, aby dotčené osoby měly 

garantována minimální procesní práva i pro ten případ, že se úkon správního orgánu týká jejich 

zájmů, byť nelze jmenovitě určit účastníky. Předkládaná úprava se inspiruje kromě zahraničních 

úprav též úpravou schvalování územně plánovací dokumentace podle stavebního zákona. 

Samotné zavedení institutu opatření do praxe správní řád ponechává zvláštním zákonům.“58  

Po zavedení opatření obecné povahy správním řádem věci nabraly relativně rychlý spád, 

když začalo postupně docházet k vydávání zákonů či jejich novel, které opatření obecné povahy 

zaváděly. Velkou změnou tak prošel například i stavební zákon, když zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), došlo k zrušení a nahrazení 

předchozího stavebního zákona. Nová úprava tak tehdy zavedla formu opatření obecné povahy 

při vydávání zásad územního rozvoje, čímž nahradila předchozí úpravu, dle které se jejich 

závazná část územního plánu velkého územního celku vyhlašovala formou obecně závazné 

vyhlášky. Nicméně není tajemstvím, že právě potřeba vhodnější právní úpravy týkající se řešení 

otázek v oblasti územního plánování byla jedna ze základních důvodů zakotvení procedurální 

úpravy opatření obecné povahy ve správním řádu.59 

 

2.4. Materiální vs formální pojetí opatření obecné povahy 

Pro správné pochopení opatření obecné povahy a případů kdy jej lze vydat, je potřeba 

posoudit, zda chápat opatření obecné povahy v materiálním či formálním pojetí. Určení pojetí je 

důležité zejména pro vymezení okruhů případů, v nichž je správní orgán oprávněn vydat opatření 

 
58  Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 500/2004 Dz. 
59  PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 

2012. ISBN 978-80-7239-281-0, str. 302. 
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obecné povahy, a pro stanovení, podle které procesní úpravy bude správní orgán při vydávání 

aktu postupovat. 

Úplné znění úpravy opatření obecné povahy v § 171 SpŘ zní takto: „Podle této části 

postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření 

obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.“ Materiální pojetí se 

soustřeďuje na obsahovou stránku daného ustanovení. Takovým přístupem jsou za opatření 

obecné povahy považovány všechny akty, které naplňují jeho již výše zmíněné definiční znaky 

stanovené § 171 SpŘ, a to i v případech, kdy za opatření obecné povahy nejsou přímo označeny 

a zákon výslovně nestanoví jinou formu tohoto aktu.60 Podle druhého přístupu, označovaného 

jako formální pojetí, je naopak za opatření obecné povahy považován pouze ten správní akt, 

který je vydán na základě konkrétního zmocnění ve zvláštním zákoně. 

 Pohled na povahu opatření obecné povahy se ale zdaleka nedá označit za jednoznačný, 

což dokládá i vývoj správně-soudní judikatury. Zásadní průlom nastal, když NSS ve svém již 

zmiňovaném rozsudku ze dne 27. 9. 2005, č.j. 1 Ao 1/2005-98, ve kterém se implicitně přiklonil 

k materiálnímu pojetí a konstatoval, že „je-li určitý akt pouze formálně označen jako opatření 

obecné povahy, avšak z materiálního (obsahového) hlediska nesplňuje jeho pojmové znaky […] 

Nejvyšší správní soud jej k námitce navrhovatele zruší […].“ Tento rozsudek byl také vůbec 

první rozhodnutí, ve kterém se NSS opatření obecné povahy věnoval. Toto pojetí dále NSS 

potvrdil v rozsudku ze dne 18. 7. 2006, č.j. 1 Ao 1/2006-74, když doslova uvedl, že „[…] 

k posouzení toho, zda je určitý správní akt opatřením obecné povahy, je nutno přistupovat 

materiálně; je tedy nerozhodné, zda právní předpis určitý správní akt jako opatření obecné 

povahy výslovně pojmenovává […].“ K odklonu od materiálního pojetí ve prospěch formálního 

se ale přiklonil rozšířený senát NSS usnesením ze dne 13. 3. 2007, č.j. 3 Ao 1/2007-44, kde 

stanovil explicitní požadavek formy opatření obecné povahy, když v odůvodnění uvedl, že „[…] 

opatření obecné povahy mohou správní orgány vydávat jen v těch případech, kdy jim to zvláštní 

zákon ukládá, a to v rozsahu a za podmínek tam uvedených. Pomocí argumentu a contrario lze 

pak dovodit, že pokud jim to zvláštní zákon výslovně neukládá, nemohou samy podle vlastního 

uvážení určitá opatření podřizovat režimu § 171 a násl. správního řádu (č. 500/2004 Sb.)“ 

Ústavní soud však toto usnesení zrušil svým nálezem ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 

14/2007, ve kterém konstatoval, že materiálnímu chápání opatření obecné povahy ve prospěch 

stěžovatelů je třeba dávat přednost s ohledem na konstantní judikaturu Ústavního soudu, dle 

které, je-li možné více výkladů právní normy, dá se přednost tomu, který co nejméně zasahuje do 

 
60  Zde se někdy mluví také o materiálně-formálním pojetí. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrrg4yq
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základních práv a svobod, a NSS tímto usnesením porušil ústavní povinnost poskytnout ochranu 

základnímu právu stěžovatelů na spravedlivý proces. Tímto důležitým rozhodnutím Ústavní soud 

potvrdil materiální pojímání opatření obecné povahy v České republice.  

 Jasný názor na povahu opatření obecné povahy se nevyskytuje ani mezi odborníky na 

správní právo. Materiální pojetí preferuje například Vedral61 či Hendrych, když říká, že 

„Formální přístup nemůže postihnout všechny nuance úkonů, které podle dosavadních právních 

předpisů možno označit jako opatření správního orgánu, ale podle striktního formálního výkladu 

nikoli za opatření obecné povahy, na které se vztahuje správní řád a soudní správní řád.[…] 

Materiální pojetí můžeme dovodit i tak, že popíšeme obsahové zvláštnosti opatření obecné 

povahy oproti právnímu předpisu na jedné straně a rozhodnutí (správního aktu) na straně 

druhé.“62 Oproti tomu Sládeček je zastánce formálního pojetí, jelikož dle něj představuje 

„výrazné posílení právní jistoty osob.“63 

 Materiální pojetí opatření obecné povahy můžeme tedy v současné době označit jako 

dominantní. Jedná se o převažující názor v judikatuře českých soudů i v současné teorii 

správního práva nejen u nás v České republice, ale stejně tak můžeme materiální přístup 

k opatření obecné povahy vysledovat například ve Švýcarsku. U správních úkonů ve zvláštních 

zákonech, které nejsou jako opatření obecné povahy výslovně označeny, je však třeba brát 

v potaz, zda jsou naplněny materiální znaky opatření obecné povahy a zda zákon výslovně 

nestanoví jinou formu, zejména právního předpisu, nebo se jedná o krajní případ správního 

rozhodnutí, jako řízení s velkým počtem účastníků. 

 

2.5. Opatření obecné povahy ve vybraných zvláštních právních předpisech 

Jak již plyne z dikce výše zmíněného § 171 SpŘ, k zákonnému zmocnění správních 

orgánů k vydávání opatření obecné povahy nedochází správním řádem, ale děje se tak 

prostřednictvím zvláštních zákonů. Tyto zvláštní zákony pak v dnešní době obsahují výslovné 

zmocnění k vydávání opatření obecné povahy pro správní orgány v desítkách případů, a to 

v různých oblastech veřejné správy. Kvůli své obsáhlosti by tato kapitola mohla vydat na 

samostatnou diplomovou práci a z tohoto důvodu jsem se rozhodl věnovat se zde jen pár 

vybraným zvláštním právním předpisům, které takové zmocnění obsahují. 

 

 
61  VEDRAL, Josef. Opatření obecné povahy. Správní právo. 2007, 40(6), 329-363. ISSN 0139-6005, str. 335. 
62  HENDRYCH, Dušan. O opatření obecné povahy trochu jinak. Nový správní řád a místní samospráva II. s.225-

235. ISBN 978-80-210-4489-0, str. 234. 
63  SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4, str. 166. 
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2.5.1. Opatření obecné povahy ve stavebním zákoně 

Jak jsem zmiňoval výše, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) byl jedním z prvních, který po nabytí účinnosti správního řádu výslovně 

zmiňoval institut opatření obecné povahy. Dle stavebního zákona je pro správní úkon stanovena 

forma opatření obecné povahy v šesti případech na úseku územního plánování. Konkrétně se 

tedy opatření obecné povahy dle StavZ užívá pro vydání územně plánovací dokumentace na 

úrovni krajů a obcí dle § 36 odst. 4 (zásady územního rozvoje) a § 43 odst. 4 StavZ (územní 

plány), vymezení zastavěného území dle § 59 odst. 2 a také pro vydávání regulačního plánu dle § 

62 odst. 1, vydávání územního opatření o stavební uzávěře dle § 97 odst. 1 a nakonec také 

vydávání územní opatření o sanaci území dle § 97 odst. 2. V návaznosti na judikaturu soudů pak 

ještě § 188 odst. 4 StavZ rozšířil tento okruh, když za opatření obecné povahy pro účel StavZ 

považuje také obecně závazné vyhlášky, kterými byly podle předchozího stavebního zákona 

vyhlášeny závazné části plánovací dokumentace vyjmenované v tomto ustanovení.  

Ve zvláštním postavení stojí pak Politika územního rozvoje, schvalována Vládou České 

republiky, na kterou můžeme pohlížet jako na určité zadání pravidel územního rozvoje 

s celorepublikovou platností, sloužící ke koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí a 

který je určen orgánům veřejné správy.64 Jak zákon, tak ani soudy65 ji neberou jako opatření 

obecné povahy, neboť nesplňuje znaky formální ani materiální. Ústavní soud pak Politiku 

územního rozvoje ve svém usnesení66 označil za subordinační nástroje veřejné správy v oblasti 

územního plánování. Ústavním problémem ale je, že se jedná o usnesení vlády, které je závazné 

pro územní samosprávné celky při výkonu jejich samostatné působnosti.  

Opatření obecné povahy na úseku územního plánování jsou vydávaná a schvalována 

podle zvláštního postupu upraveného v části třetí stavebního zákona za subsidiárního použití 

SpŘ, které plyne jak z § 2 SpŘ, tak z § 177 odst. 1 a § 192 odst. 1 StavZ. Můžeme říct, že tento 

postup je dosti specifický a sám NSS jej ve svém rozsudku ze dne 19. 1. 2012, č. j. 9 Ao 6/2011-

147 označil za velice náročný. Rozdíl u opatření obecné povahy dle StavZ oproti jiným 

opatřením obecné povahy můžeme vypozorovat například v účelu těchto opatření obecné 

povahy, neboť hlavním zájmem za jejich vydáváním je udržitelný rozvoj území. Jako poslední 

bych zdůraznil, že kromě územních opatření a opatření vymezujících zastavěné území, jsou 

opatření obecné povahy na úseku územního plánování schvalována zastupitelstvem (obce či 

 
64  TUŠER, Jaroslav. Vztah politky územního rozvoje a zásady územního rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj / 

[online]. 2009, XII(1-2/2009), 8-13 [cit. 2020-03-16]. ISSN 12120855. Dostupné z: 

https://www.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009-01-02/03_vztah.pdf. 
65  Viz. například rozsudek NSS ze dne 18. 11. 2009, č. j. 9 Ao 3/2009-59. 
66   Usensení ÚS ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 5/2010. 
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kraje) v samostatné působnosti, avšak pořizována jsou pořizovatelem v působnosti přenesené. 

Výsledek toho je takový, že kromě případu, kdy zastupitelstvo návrh neschválí a nechá návrh 

upravit, nemá jinou možnost návrh těchto opatření měnit i přesto, že za ně nese politickou 

odpovědnost.67  

 

2.5.2. Opatření obecné povahy podle zákona o ochraně přírody a krajiny  

Ochrana životního prostředí je v dnešní době oblast, kde se institut opatření obecné 

povahy využívá velmi často. Hlavním právním předpisem v této oblasti je bezesporu zákon č. 

114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny, kdy opatření obecné povahy byla 

do tohoto zákona implementována jeho novelou č. 349/2009 Sb. ZOPK tedy upravuje celkem pět 

případů, kdy příslušný správní orgán může opatření obecné povahy dělit, a těchto pět případů 

dělíme do 3 kategorií.68  

Do první skupiny - opatření obecné povahy, která směřují k přísnější než obecné ochraně 

přírody a krajiny, náleží opatření obecné povahy, kterými se v rámci ochrany rostlin a živočichů 

podle § 5 odst. 1 ZOPK zakazuje nebo omezuje rušivá činnost a která jsou vydávána obecními 

úřady s rozšířenou působností u druhů, které nejsou zvlášť chráněné, u druhů zvláště chráněných 

je pak vydávají krajské úřady. Taková opatření obecné povahy se užijí v případech, kdy nějakou 

blíže nespecifikovanou činností dochází k ohrožení existence, vývoje či života některých druhů 

či ekosystému, v němž se vyskytují. Problém zde ovšem tvoří zákonné lhůty stanovené § 172 

SpŘ, které musejí být dodržovány, a fakt, že samotné opatření obecné povahy není exekučním 

titulem. Tyto dva faktory mají za následek to, že opatření obecné povahy není dostatečně 

rychlým, a tím pádem účinným nástrojem k ochraně životního prostředí. Jistým vybalancováním 

těchto nevýhod je možnost orgánu ochrany přírody namísto opatření obecné povahy vydat 

správní rozhodnutí. Je třeba dodat, že takto vydaná správní rozhodnutí a opatření obecné povahy 

by měla být v souladu a sloužit k účelu ochrany životního prostředí co nejlépe. 

Druhá skupina - opatření obecné povahy, která povolují výjimky z ochrany přírody a 

krajiny - je pro změnu typická tím, že oproti předchozí skupině úroveň ochrany přírody snižuje. 

Do této skupiny řadíme opatření obecné povahy, kterými se stanoví odchylný postup od 

stanovené ochrany ptáků volně žijících na území EU dle § 5b ZOPK a opatření obecné povahy, 

kterými se povolují výjimky ze zákazů u památných stromů a zvlášť chráněných druhů rostlin a 

 
67  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2 str. 154. 
68   BAHÝĽOVÁ, Lenka. Opatření obecné povahy podle zákona o ochraně přírody a krajiny. [online],  In Dny 

Práva – 2010 – Days of Law, 4 ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou [cit. 18. 3. 2020]. 

Dostupné z :http://dvp.sehnalek.cz/files/prispevky/09_priroda/Bahy_ova_Lenka_(4070).pdf. 

 

http://dvp.sehnalek.cz/files/prispevky/09_priroda/Bahy_ova_Lenka_(4070).pdf
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živočichů dle § 56 ZOPK. V prvním případě je předmětem, jak už název napovídá, udělení 

podmínky ze zákazu činnosti týkajících se volně žijících ptáků, například jejich odchyt či sběr 

vajec. I v tomto případě je možnost vydat rozhodnutí či opatření obecné povahy, přičemž 

největší rozdíl můžeme vypozorovat v tom, že při vydání rozhodnutí musí ten, komu byla 

výjimka udělena, sám posoudit, zda podmínky pro naplnění výjimky nastaly. U opatření obecné 

povahy o tom správní orgán rozhoduje sám jeho vydáním.69 K vydávání opatření obecné povahy 

má pravomoc pouze Ministerstvo životního prostředí, zatímco rozhodnutí vydává obecní úřad 

obce rozšířenou působností. Podmínky pro vydání obou druhů správních aktů jsou stejné a 

stanoveny zákonem.  V případě opatření obecné povahy, kterým se povolují výjimky ze zákazů u 

památných stromů, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, je orgánem zmocněným 

k jeho vydání územně příslušný krajský úřad. Výjimka se uděluje v případě, že je tak potřeba 

v zájmu ochrany přírody či v zájmu převažujícím nad zájmem ochrany přírody. I v tomto případě 

správní orgán může výjimku povolit také rozhodnutím ve správním řízení. 

Poslední skupinu tvoří opatření obecné povahy, kterými se omezuje činnost v návštěvních 

parcích dle § 19 ZOPK a opatření obecné povahy, kterými se zakazuje či omezuje vstup 

z důvodu ochrany přírody dle § 64 ZOPK. Tato opatření obecné povahy mají společné to, že se 

týkají určitého území, které má unikátní režim, a to z důvodů přírodovědeckých či jeho 

jedinečnosti. § 19 ZOPK prošel během let dvěma většími změnami, když novelou č. 349/2009 

Sb., opatření obecné povahy nahradily obecně závazné vyhlášky při vyhlašování návštěvních 

řádů národních parků. Opatření obecné povahy bylo v tomto případě dle odborné literatury 

nejvhodnějším řešením, avšak zákonodárce další novelou ZOPK č. 123/2017 Sb. upustil od 

návštěvního řádu jako formy správního aktu kompletně. Dnes je pro návštěvní řád stanovena 

pouze elektronická forma a nereguluje žádné činnosti, neboť taková regulace je ponechána přímo 

zákonu nebo jednotlivým rozhodnutím či jednotlivým opatřením obecné povahy. Vydávání 

těchto opatření obecné povahy, kterými dochází k omezení činnosti v národních parcích, nyní 

spadá do kompetence Správy národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dle § 78 

ZOPK. Opatření obecné povahy dle § 64 ZOPK pak slouží k zákazu či omezení vstupu na území 

národních parků, přírodních rezervací, národních přírodních památek a první zóny chráněných 

krajinných oblastí či do jeskyně, pokud dochází k ohrožení těchto lokalit, například např. 

nadměrnou návštěvností. Takový zákaz či omezení musí být řádně vyznačeno na všech 

přístupových cestách. Tento nástroj ochrany můžeme označit jako silně preventivní, neboť 

z dikce § 64 ZOPK stačí pouze hrozba poškození. K vydávání tohoto opatření obecné povahy 

 
69  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 
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jsou způsobilé krajské úřady v oblasti své územní působnosti a také Správa národního parku a 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  

 

2.5.3. Opatření obecné povahy v oblasti ochrany vod a ochrany před povodněmi 

Vodní zákon byl jedním z těch zákonů, které již před nabytím SpŘ upravovaly právní 

instituty, naplňující materiální stránku opatření obecné povahy, zatímco jim přiznával povahu 

právních předpisů.70 U tohoto zákona se situace změnila rozsáhlou novelou zákonem č. 150/2010 

Sb., kterým byla u těchto institutů zavedena forma opatření obecné povahy. Ve vodním zákoně 

najdeme sedm případů dělených do dvou skupin, kdy jsou vodoprávní úřady oprávněny vydat 

opatření obecné povahy. Tyto dvě skupiny rozlišujeme na opatření obecné povahy týkající se 

vodní ochrany a opatření obecné povahy týkající se ochrany před povodněmi.71 

V rámci první skupiny rozlišujeme 5 typů opatření obecné povahy. Jako první typ uvedu 

opatření obecné povahy, kterým se upravuje obecné nakládání s povrchovými vodami, upravené 

v § 6 odst. 4 Vod. S povrchovými vodami může nakládat, bez povolení či souhlasu, každý. 

Ovšem v případech stanovených v § 6 odst. 3 VodZ může toto právo Vodoprávní úřad omezit, 

upravit či až zakázat, a to jak rozhodnutím, tak i opatřením obecné povahy. K vydání těchto aktů 

by tedy mělo docházet až za situace, kdy to vyžaduje veřejný zájem na ochraně kvality a kvantity 

vody a vodního prostředí či jiných hodnot, které jsou normálním režimem negativně dotčeny. 

Pro rozhodnutí, který z těchto správních úkonů má správní orgán vydat, je rozhodující, jaká 

konkrétní opatření mají být přijata, neboť od toho se odvíjí, zda tato opatření směřují vůči 

konkrétně vymezenému či nevymezenému okruhu osob.72  

Další opatření obecné povahy, spadající do první skupiny, jsou ta, jimiž se dočasně 

upravuje, omezuje či zakazuje povolené nakládání s vodami dle § 109 odst. 1 VodZ. Taková 

opatření obecné povahy jsou vydávána v případech, kdy je přechodný nedostatek vody, ohroženo 

zásobování obyvatelstva vodou a při mimořádných událostech jako je například zásah 

Hasičského záchranného sboru či živelní pohroma. Tato opatření obecné povahy jsou podobného 

charakteru jako ta dle § 6 odst. 4 VodZ a i v takovýchto případech má rozhodnout vodoprávní 

úřad, zda vydat správní rozhodnutí, nebo opatření obecné povahy. Oproti § 6 odst. 4 VodZ jsou 

však opatření obecné povahy dle § 109 odst. 1 VodZ vydávaná na nezbytně nutnou dobu, 

 
70  Jednalo se například o stanovení území určených k řízeným rozlivům povodní (§ 66 VodZ znění účinném od 1. 

8. 2009 do 30. 6. 2010) či vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny (§68 VodZ ve znění účinném od 1. 

8. 2009 do 30. 6. 2010). 
71  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 163. 
72  KOCOUREK, Tomáš. Opatření obecné povahy dle vodního zákona. Právní rozhledy. 2010, č. 18, s. 650-656. 
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závisející na překonání mimořádného stavu, kvůli kterému byla vydána. Co mají tato opatření 

obecné povahy společná a v čem se odlišují od ostatních opatření obecné povahy vydávaných 

podle VodZ je to, že nesnesou odklad. § 115a odst. 1 VodZ stanoví pro tyto dva typy opatření 

obecné povahy zvláštní postup, dle kterého nabývají účinnosti, nestanoví-li tento zákon jinak, 

okamžitě dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. Takovýto postup, který předvídá správní řád 

ustanovením v § 173 ods. 1 SpŘ a který zní: „Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může 

opatření obecné povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení; stanoví-li tak zvláštní zákon, může se 

tak stát před postupem podle § 172“, obchází možnost dotčených osob k vyjádření před 

účinností opatření obecné povahy. Otázka pak je, k čemu je dodatečné řízení o opatření obecné 

povahy, mohou se v něm připomínky a námitky vůbec promítnout a může toto dodatečné řízení 

vůbec něco na obsahu opatření obecné povahy změnit? Osobně zastávám názor, že vyloučení § 

172 odst. 5 SpŘ prostřednictvím § 115a odst. 3 VodZ má za následek minimální, ne-li nulový 

vliv takového projednání. Pro úplnost dodám, že § 115a odst. 2 VodZ může být veřejnost 

z projednání opatření obecné povahy dle tohoto zákona dokonce úplně vyloučena.  

Další ze skupiny opatření obecné povahy týkající se ochrany vody jsou opatření obecné 

povahy, kterými se zřizují ochranná pásma vodních zdrojů (dle § 30 odst. 1 VodZ) a vodních děl 

(§ 58 odst. 3 VodZ). U těchto dvou případů výše zmíněná novela vodního zákona zavedla 

opatření obecné povahy namísto předchozího správního rozhodnutí. U vodních zdrojů tato 

pásma vymezuje vodoprávní úřad, jímž je zejména obecní úřad s rozšířenou působností, avšak 

v případě, kdy tyto zdroje souvisí s vodními díly, je příslušný dle 107 odst. 1 písm v) VodZ také 

místně příslušný krajský úřad. Ochranná pásma vodních zdrojů jsou vymezována z důvodů 

ochrany jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. Rozlišujeme pásma I. stupně a II. 

stupně, přičemž jejich obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství 

č. 432/2001 Sb. S těmito opatřeními obecné povahy jsou také spojena opatření obecné povahy, 

kterými se stanoví výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně dle § 30 

odst. 7 VodZ. Zde však může správní orgán rozhodnout, zda vydat opatření obecné povahy či 

správní rozhodnutí. Lze však počítat i s případy, že výjimka zákazu vstupu a vjezdu bude 

uložena spolu s vymezením ochranného pásma jedním opatřením obecné povahy dohromady.73 

Co se týče ochranného pásma vodního díla, opatření obecné povahy zde slouží k ukládání zákazu 

či omezování umisťování některých staveb nebo konání některých činností. Okruh adresátů je 

 
73  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 
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zde neurčitý a není zde pochyb, že forma opatření obecné povahy jako správního aktu je zde 

zvolena správně.74 

Další skupina opatření obecné povahy dle VodZ se týká ochrany před povodněmi. Oproti 

první skupině zde již není tak jasné, jestli je opatření obecné povahy vhodná forma správního 

aktu.75 Do této skupiny řadíme opatření obecné povahy, kterými se stanoví záplavové území a 

jeho aktivní zóny dle § 66 odst. 7 VodZ; opatření obecné povahy, kterými se vydávají národní 

plány povodí dle § 25 odst. 4 VodZ; a opatření obecné povahy, kterými se vydávají plány pro 

zvládání povodňových rizik dle § 25 odst. 5 VodZ. 

Záplavové území zákon definuje jako „[…] administrativně určená území, která mohou 

být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“76 Pro stanovení záplavového území a jeho 

aktivní zóny byla forma opatření obecné povahy stanovena až teprve novelou č. 150/2010 Sb., 

neboť do té doby nebyla pro vymezování takovýchto území stanovena žádná forma a aplikace 

SpŘ byla VodZ dokonce vyloučena,77 což mělo za následek, že dotčené osoby neměly žádná 

procesní práva. Účelem těchto opatření obecné povahy je ochrana neurčitého počtu osob před 

povodněmi na konkrétně vymezeném území, forma správního rozhodnutí je zde tedy vyloučena 

a opatření obecné povahy se jeví jako správně zvolená forma správního aktu. § 67 jsou pak 

stanovena omezení v záplavových územích, přičemž v aktivních zónách jsou vymezena zákonem 

a mimo aktivní zónu je stanovení takovýchto omezení ponecháno v působnosti vodoprávního 

úřadu, který tak činí prostřednictvím opatření obecné povahy. Vzhledem k tomu, že vodoprávní 

úřad nemá stanoveny mantinely k tvorbě těchto omezení, nastupuje otázka, zda nedochází 

k nepřijatelné delegaci normotvorby na správní orgány.78 Jako zmeškaná příležitost se pak může 

jevit skutečnost, že zákonodárce nerozšířil formu opatření obecné povahy i na vymezování 

území určených k řízeným rozlivům povodní (upraveno v § 68 VodZ), která jsou tedy i přes 

vykazování znaků opatření obecné povahy stále vydávána prostřednictvím správních rozhodnutí. 

Zbývající dvě opatření obecné povahy slouží k plánování v oblasti vod. Ministerstvo 

zemědělství vydává plány pro zvládání povodňových rizik dle § 25 odst. 5 VodZ a Ministerstvo 

životního prostředí národní plány povodí dle § 25 odst. 4 VodZ. Při jejich pořizování spolu tato 

dvě ministerstva spolupracují a konečné slovo má vláda, která je schvaluje. Oba druhy plánů se 

 
74  KOCOUREK, Tomáš. Opatření obecné povahy dle vodního zákona. Právní rozhledy. 2010, č. 18, s. 650-656. 
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75  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 
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76  § 66 odst. 1 VodZ. 
77  Při stanovování záplavového území se postupovalo dle § 7 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území. 
78  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 
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člení na základní a doplňkové a stanovují cíle a program k jejich dosažení. O závaznosti ani 

jednoho z plánů pro orgány veřejné správy není pochyb, což také vyplývá z věty „[…] tyto plány 

jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení“79, 

dle Kocourka ale „[…] nejsou závazné navenek, neboť se bezprostředně nikterak nedotýkají práv 

ani povinností adresátů veřejné správy.“80 

Jak jsem již jednou poukázal výše, § 115a odst. 3 VodZ vylučuje při vydávání některých 

opatření obecné povahy použití § 172 odst. 5 správního řádu. Tímto ustanovením VodZ tedy 

vylučuje možnost uplatnění námitek proti opatření obecné povahy s tím, že dotčeným osobám 

stále ponechává možnost uplatnění připomínek. Jaký je mezi připomínkami a námitkami rozdíl, 

uvedu v následujících kapitolách. 

  

 
79  § 23 odst. 2 VodZ. 
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3. Tvorba opatření obecné povahy 

Na začátku této kapitoly považuji za vhodné ještě jednou zmínit, že obecná úprava 

opatření obecné povahy se nachází v šesté části správního řádu, a to konkrétně v § 171 – 174 

SpŘ. Tato úprava nechává poměrně široký prostor zvláštním zákonům, když sama upravuje 

pouze obecné znaky opatření obecné povahy a základní procesní pravidla pro jeho přijímání. 

SpŘ má v oblasti opatření obecné povahy tedy hlavně subsidiární použití a stanovení věcné 

příslušnosti k vydávání opatření obecné povahy nechává na zvláštních zákonech. Jak soudní 

judikatura několikrát konstatovala, existují dokonce i opatření obecné povahy, přijatá podle 

zvláštního procesního režimu, tudíž se u nich ani šestá část SpŘ plně neuplatní.81 Vzhledem 

k tomu, že institut opatření obecné povahy je tzv. smíšený správní akt, postup, kterým se vydává, 

se pohybuje na pomezí správního řízení a připomínkového řízení, připomínajícího přípravu 

návrhu právního předpisu.82 

 Největší pozornost je správním řádem věnována procesní stránce vzniku opatření obecné 

povahy a tuto úpravu můžeme označit jako relativně podrobnou. Vzhledem k zmíněné 

subsidiaritě SpŘ vycházející z § 1 odst. 2 SpŘ se této úpravy užije vždy, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak. Postup vydávání opatření obecné povahy dle SpŘ pak můžeme rozčlenit do 

několika etap či fází, kterým se budu věnovat dále v této části. Tyto fáze jsou:  

1) zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy, související se zpracováním návrhu 

opatření obecné povahy; 

2) projednání návrhu opatření obecné povahy mezi orgány veřejné správy; 

3) projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými osobami; 

4) zveřejnění výsledného opatření obecné povahy.83 

Je potřeba mít na paměti, že některá z těchto fází může být zvláštním zákonem vyloučena či 

omezena, jako příklad zde poslouží již uvedená možnost vyloučení veřejnosti z projednávání 

opatření obecné povahy dle § 115a odst. 2 VodZ. 

 Řízení o návrhu opatření obecné povahy je pak dle § 172 odst. 3 písemné, pokud zákon 

nebo správní orgán neurčí, že se jedná veřejné projednání návrhu. Správní orgán může tedy 

veřejné projednání návrhu o opatření obecné povahy nařídit i sám bez toho, aniž by tak určoval 

 
81  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 906. 
82  VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012. ISBN 978-

80-7273-166-4, str. 1350. 
83  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 
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zvláštní zákon. Správní orgán tak učiní zejména v případech, kdy to pomůže k uplatnění prav 

dotčených osob či účelu projednávání návrhu.84 

 

3.1.  Vztah procesu vydávání opatření obecné povahy a správního řízení 

Samotná úprava vydávání opatření obecné povahy je ve správním řádu upravena obecně a 

stručně. Ustanovení § 174 odst. 1 SpŘ, ve kterém je upraven vztah části šesté k ostatním částem 

správního řádu, stanoví, že pro řízení podle části šesté se obdobně užije části první a přiměřeně 

ustanovení části druhé. Rozdíl mezi slovy „obdobně“ a „přiměřeně“ a jejich používání vychází 

z čl. 41 legislativních pravidel vlády. V tomto ustanovení je výslovně uvedeno, slovo „obdobně“ 

ve spojení s odkazem na právní předpis znamená, že se takové ustanovení vztahuje na vymezené 

právní vztahy v plném rozsahu, kdežto slovo „přiměřeně“ znamená v takovém případě volnější 

vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. Část první správního řádu se tedy 

při vydávání opatření obecné povahy využije v plném rozsahu, zejména pak základní zásady 

činnosti správního orgánu, o kterých platí, že se dle § 177 SpŘ použijí vždy při výkonu veřejné 

správy i v případech, kdy je užití správního řádu zvláštním zákonem vyloučeno. Z části druhé 

správního řádu se pro řízení o opatření obecné povahy užijí hlavně hlava II správního řádu, 

obsahující ustanovení o příslušnosti správních orgánů dle § 10 – 13, o vyloučení z projednávání 

a rozhodování věci dle § 14, vedení řízení a úkonech správních orgánů dle § 15 – 18 a úpravu 

doručování dle § 19 – 26. Další ustanovení přiměřeně aplikovatelná dle části druhé jsou zejména 

také úprava zastoupení v § 31 – 34, podání dle § 37, nahlížení do spisu dle § 38, určení lhůt dle § 

39 a počítání času dle § 40 a v neposlední řadě také zajištění účelu a průběhu řízení dle § 58 – 

63. Z § 174 odst. 2 jasně plyne, že opatření obecné povahy lze přezkoumat jen v přezkumném 

řízení, jako jediném dozorčím prostředku a ustanovení o opravných prostředcích jsou tedy, až na 

výjimku ustanovení o přezkumném řízení a o exekuci, v řízení o opatření obecné povahy 

vyloučena. Je třeba však dodat že i ustanovení o přezkumném řízení se použijí pouze přiměřeně, 

jelikož přezkumné řízení o opatření obecné povahy je zvláštního charakteru a užije se na něj 

zvláštní postup dle části šesté SpŘ.85 

 

3.2. Zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy 

Základním předpokladem u návrhu opatření obecné povahy je dle SpŘ ten, že je 

vypracováván správním orgánem, který je místně i věcně příslušný k jeho vydání. I zde ovšem 

 
84  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 919. 
85  Viz například § 37 a 41 StavZ. 
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existují výjimky, jako například opatření obecné povahy na úseku územního plánování vydávaná 

dle StavZ, kdy návrh vypracovává jiný orgán než ten, který je k vydání opatření obecné povahy 

příslušný.86  

Jelikož ve SpŘ není stanoveno, zda se řízení, ve kterém se vydává opatření obecné 

povahy, zahajuje z moci úřední či na základě žádosti dotčené osoby, dovozujeme, že se takové 

řízení podle obecné úpravy ve správním řádu zahajuje z moci úřední, tedy ex officio.87 Jinak 

mohou ovšem na základě subsidiarity správního řádu určit zvláštní zákony, které můžou 

stanovit, že se řízení o opatření obecné povahy zahajuje na základě podnětu zvenčí veřejné 

správy, případně mohou být přípustné obě varianty. Takovýto podnět zvenčí veřejné správy pak 

bývá zákonem označován zejména jako žádost.88 Je třeba dodat, že v odborné literatuře existují 

ohledně tohoto označení rozkoly. Základní problém je, že klasická žádost jako iniciativa 

účastníků řízení, směřující k vydání rozhodnutí o jejich právech a povinnostech, není v řízení o 

opatření obecné povahy možná. To vyplývá ze skutečnosti, že o účastnících řízení, tak jak jsou 

definovány ve třetí hlavě druhé části správního řádu, nemůžeme v případě opatření obecné 

povahy vůbec hovořit, což plyne ze samotné definice opatření obecné povahy jako konkrétně 

abstraktního smíšeného správního aktu, jenž směřuje vůči neurčitému okruhu adresátů. 

I přesto, že žádost jakožto podnět k zahájení řízení o opatření obecné povahy není teorií 

brána bez výhrad, opatření obecné povahy vydávané na jejím základě můžeme nalézt 

v některých zvláštních právních předpisech. Zmíním například vydání regulačního plánu dle § 62 

odst. 1 StavZ, stanovení dočasného zákazu stání nebo zastavení na návrh podle § 19a odst. 2 

ZPPK či omezení či zákaz vstupu do honitby dle § 9 odst. 3 MyslZ. Poslední zmíněné opatření 

obecné povahy dle MyslZ prohlásil za opatření obecné povahy NSS svým rozsudkem ze dne 22. 

7. 2016, č.j. 2 As 78/2016-72, a oproti prvním dvěma uvedeným příkladům lze vydat výlučně na 

žádost. Lze se domnívat, že v takovémto případě je pak zachována dispoziční zásada a žadatel 

má právo s žádostí disponovat.89 Další žadatelovo právo je, aby byla jeho žádost řádně 

projednána. Je ovšem otázkou, co to znamená a jak by měla vypadat případná negativní reakce 

správního orgánu. NSS dospěl ve svém rozsudku ze dne 22. 7. 2016, č. j. 2 As 78/2016-72, 

k poměrně zvláštnímu závěru, kdy říká že „v případě, že správní orgán dospěje k názoru, že 

žadatelem navrhované opatření obecné povahy vůbec nemá být vydáno, musí tuto svoji vůli 

 
86  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 79. 
87  SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012. ISBN 978-80-7380-381-0, str. 352. 
88  Viz např. § 62 odst. 1 StavZ. 
89  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 80. 
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vyjádřit v rámci procedury podle § 171 a násl. správního řádu. Znamená to, že ,návrh‘ opatření 

obecné povahy ve smyslu § 172 odst. 1 věty první správního řádu v takovém případě bude 

obsahovat vyjádření vůle žádné opatření nevydat a tento projev vůle správního orgánu bude dále 

projednáván postupem obdobným projednání běžného opatření obecné povahy.“  

 Rozdílné jsou situace, kdy je řízení o vydání opatření obecné povahy zahajováno ex 

officio, tedy z moci úřední, přičemž v těchto případech neexistuje na jeho zahájení právní nárok 

podatele. Řízení o vydání opatření obecné povahy z moci úřední se pak zahajuje buďto na 

základě vlastních poznatků příslušného správního orgánu, nebo na základě podnětů dle § 42 

SpŘ. Můžeme rozlišovat ještě třetí situaci, a to řízení o vydání opatření obecné povahy 

zahajované obligatorně, kdy zvláštní zákon uloží správnímu orgánu, za splnění určitých 

podmínek, povinnost opatření obecné povahy vydat bez možnosti užít správního uvážení.90 

 

3.3. Projednání návrhu opatření obecné povahy mezi orgány veřejné správy 

Podle § 172 odst. 1 SpŘ se návrh opatření obecné povahy před jeho zveřejněním a 

následným projednáním s dotčenou veřejností projedná s dotčenými orgány. Vymezení těchto 

dotčených orgánů nalezneme v § 136 SpŘ, na který § 172 odst. 1 SpŘ výslovně odkazuje. Aby 

mohlo dojít k projednání s dotčenými orgány a ty se mohly k návrhu opatření obecné povahy 

kvalifikovaně vyjádřit, musí být návrh opatření obecné povahy patřičně odůvodněn. Požadavky 

na odůvodnění vycházejí z přiměřené aplikace § 68 SpŘ, a v této fázi řízení je samozřejmě 

stručnější než odůvodnění výsledného opatření. 

§ 136 SpŘ označuje za dotčené orgány, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, 

správní a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydávání závazného stanoviska nebo vyjádření, 

jenž je podkladem rozhodnutí správního orgánu, ale také samosprávné celky, pokud se věc týká 

jejich práva na samosprávu. U opatření obecné povahy jsou dotčené orgány nejčastěji vymezené 

zvláštním právním předpisem, který vydávání opatření obecné povahy podmiňuje právě jejich 

závazným stanoviskem či vyjádřením, které bude podkladem pro vydání opatření.91 Zvláštní 

právní předpis může obsahovat taxativní výčet dotčených orgánů, upravovat či neupravovat 

zvláštní podrobnou úpravu projednání návrhu opatření obecné povahy se správními orgány a 

někdy též může projednání návrhu s dotčenými orgány výslovně vyloučit.92 Opomenutí 

dotčených orgánů při projednávání návrhu vydání opatření obecné povahy je rozsudku NSS ze 

 
90  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 81. 
91  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 918. 
92  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 82. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrrg4yq
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrrg4za
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dne 2. 9. 2010, č. j. 1 Ao 3/2010-161 procesní vadou, která za určitých okolností může vést až 

k zrušení napadeného opatření obecné povahy.  

Ne vždy však tato fáze řízení o vydání opatření obecné povahy nastane. Správní řád je 

pouze procesní norma a pokud nejsou zákonem u konkrétního typu opatření obecné povahy 

stanovené dotčené orgány jejichž vyjádření je k návrhu opatření třeba, tato fáze se neuskuteční a 

návrh směřuje rovnou do fáze následující. 

 

3.4. Projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými osobami 

Poté co skončí projednávání návrhu opatření obecné s dotčenými orgány (pokud tato fáze 

ovšem nastala), následuje klíčová fáze řízení o vydání opatření obecné povahy, kterou je 

projednání návrhu s dotčenými osobami. K dotčeným osobám se tento návrh doručí 

prostřednictvím veřejné vyhlášky dle § 25 SpŘ, kterou příslušný správní orgán vyvěsí na své 

úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má 

opatření obecné povahy týkat. Návrh má být takto zveřejněn minimálně po dobu patnácti dnů. 

Jak však vyplývá z § 25 odst. 2 SpŘ, dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy se rozumí 

až patnáctý den poté, kdy je na úřední desce návrh vyvěšen, a teprve po uplynutí této lhůty 

začíná běžet patnácti denní lhůta, po kterou musí být návrh zveřejněn. Minimální doba, po kterou 

musí být návrh opatření obecné povahy vyvěšen na úřední desce, tedy činí 30 dní. K tomuto 

závěru také došel NSS93 či poradní sbor ministerstva vnitra.94 Důvodem zveřejňování návrhu 

opatření obecné povahy je umožnit dotčeným osobám uplatnit námitky a připomínky proti 

tomuto opatření. 

S ohledem na fakt, že návrh musí být odůvodněn, čímž může nabýt značné délky, § 172 

odst. 2 SpŘ stanoví možnost, aby na zmíněných úředních deskách bylo uvedeno pouze o jaké 

opatření jde, čích zájmů se přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se s ním dá seznámit. V takovémto 

případě musí být ale návrh opatření obecné povahy zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový 

přístup. Kromě toho, že návrh musí být obligatorně zveřejněn veřejnou vyhláškou, se dle SpŘ 

v případě potřeby zveřejní také i jiným, v daném místě obvyklým, způsobem. Takovýto postup 

se užívá z důvodu lepší informovanosti dotčených osob, a to zejména tehdy, má-li opatření 

obecné povahy mimořádný dopad do jejich práv.95 Jiným způsobem zveřejnění se rozumí 

 
93  Rozsudek NSS ze dne 16. 8. 2016, č. j. 6 As 231/2015-44. 
94  Viz. Závěr č. 20 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5. 12. 2005. e-

Government [online]. Ministerstvo vnitra, publikováno 5. 12. 2005 [cit. 20. 3. 2020]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/soubor/20-2005doruceni-navrhu-opatreni-obecne-povahy-a-oznameni-opatreni-

obecnepovahy.aspx. 
95  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 83. 
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například informační vývěsky, místní tisk, obecní rozhlas či v případě opatření obecné povahy, 

které se dotýká menšího vymezeného území, zveřejnění například formou cedule vedle něj. 

Zvláštní právní předpisy ovšem upravují i postup, kdy návrh opatření obecné povahy 

vylučuje možnost projednání s dotčenými osobami, či toto zveřejnění omezuje jen na určitá 

místa. Kromě již výše zmíněného příkladu dle vodního zákona můžeme uvést i například § 77 

odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, kterým se v některých případech vylučuje zveřejnění návrhů opatření obecné povahy na 

úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se toto opatření týká. 

V těchto případech, kdy dojde k vyloučení dotčených osob z projednávání opatření obecné 

povahy, se jeho návrh nezveřejňuje, a to ani na úředních deskách správního orgánu vydávajícího 

toto opatření obecné povahy. 

Za jádro fáze projednávání návrhu s dotčenými osobami v řízení o vydávání opatření 

obecné povahy lze jistě považovat podávání námitek a připomínek a jejich vyřizování správním 

orgánem. Právo podávat připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy dotčeným 

osobám plyne z § 174 odst. 4 a 5 SpŘ. Jelikož v řízení o návrhu opatření obecné povahy nelze 

z povahy věci určit účastníky, účelem těchto institutů je zaručení minimálních procesních práv 

pro osoby, jichž se opatření obecné povahy dotýkají. 

Základním rozdílem mezi námitkami a připomínkami je okruh osob, které jsou oprávněné 

k jejich podání, a rozsah procesních práv, jenž těmto osobám náleží. Okruh osob, které mohou 

podat připomínky mnohem, je širší než v případě námitek, konkrétně se jedná o všechny osoby, 

které mohou být na svých právech, povinnostech a oprávněných zájmech opatřením obecné 

povahy přímo dotčeny. Za to však rozsah procesních práv těchto osob je oproti osobám 

oprávněným k podání námitek užší. Námitky a připomínky se vzhledem ke skutečnosti, že řízení 

o návrhu opatření obecné povahy je obecně písemné, podávají taktéž zásadně písemně. Jiná 

situace nastává, pokud zákon či správní orgán určí, že se koná veřejné projednání návrhu (dle § 

172 odst. 3 SpŘ). V tomto případě pak lze na tomto veřejném projednání podat připomínku i 

ústně (dle § 172 odst. 4 SpŘ), u námitky to však neplatí a lze podat pouze písemně (dle § 172 

odst. 5 SpŘ). Při posuzování, zda se jedná o námitku či připomínku, nejsou rozhodujícím 

kritériem obsahové náležitosti podání, ani jeho kvalita, ale otázka, který subjekt výhradu 

vznesl.96 

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy tedy může podat kdokoliv, kdo má za to, že 

jeho práva, povinnosti či oprávněné zájmy mohou být takovým opatřením obecné povahy 

 
96  Viz rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2008. č. j. 2 Ao 1/2005-51. 
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dotčeny. Není-li podmínka přímého dotčení splněna, dle nemusí se jí dle Hejče správní orgán 

zabývat.97 Lhůtu, do kdy lze připomínky podat, SpŘ neupravuje a ponechává tak její stanovení 

na správním orgánu. Ten tak činí ve veřejné vyhlášce, kterou je návrh opatření obecné povahy 

zveřejněn. Připomínkami se musí správní orgán zabývat jako podkladem pro opatření obecné 

povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění, přičemž postupuje obdobně jako ve správním 

řízení dle části druhé SpŘ.98 I přestože připomínky jsou oproti námitkám slabší nástroj ochrany 

dotčené osoby, dle rozsudku NSS ze dne 15. 9. 2010, č. j. 4 Ao 5/2010-48 „[…] nelze dovodit, že 

by bylo možné či snad správné se připomínkami zabývat toliko formálně a vypořádat se s nimi 

obecnými fázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata.[…] Požadavky na podrobnost samotného 

vypořádání se s připomínkami budou záviset na jejich relevanci, rozsahu a detailnosti.“  

Co se týče náležitostí připomínky, měla by splňovat rámcové náležitosti podání dle § 37 

SpŘ a mělo by být patrné, kdo ji uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje. Vzhledem 

k jejich „procesně menší síle“ se však neuplatní § 37 odst. 3 SpŘ a správní orgán tedy nepomůže 

osobě, která připomínku podala, odstranit nedostatky takového podání, resp. nevyzve ji 

k nápravě.99  

Mnohem lepší pozici při projednávání návrhu opatření obecné povahy mají dle SpŘ 

vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 

práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, stejně tak jako jiným osobám, určí-li 

tak správní orgán. Těmto osobám a těm, o které okruh těchto osob rozšíří zvláštní zákon,100 totiž 

SpŘ přiznává možnost podat proti návrhu opatření obecné povahy námitky. Určit dotčené osoby 

oprávněné k podání námitek však není vždy úplně jednoduché a tímto problémem se zabýval 

také NSS, když řešil vztah dotčenosti u vlastníka nemovitosti, na něhož přímo nedopadla změna 

územního plánu. NSS tehdy judikoval ve svém rozhodnutí ze dne 24. 10. 2007, č. j. 2 Ao 

2/2007-73, že dotčenost se „[…] musí posuzovat materiálně, s důkladným uvážením příslušné 

lokality, konkrétních pozemků (staveb), ve vztahu, k nimž se dotčenost posuzuje […].  Námitky 

musejí být odůvodněné a oproti připomínkám je lze podat pouze písemně do třiceti dnů ode dne 

zveřejnění návrhu, proti kterému jsou podávány, uplynutí této lhůty nelze prominout. Pokud je 

však pozdě uplatněná námitka podaná ve lhůtě stanovené pro podání připomínek, lze ji 

 
97  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 85. 
98  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 921. 
99  VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012. ISBN 978-

80-7273-166-4, str. 1360-1361. 
100  Např. § 98 odst. 3 StavZ. 
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teoreticky zohlednit jako připomínku.101 Jak už bylo uvedeno výše, lhůta třiceti dnů začíná 

plynout až patnáct dní po vyvěšení návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou na úřední 

desce. 

Vypořádání se s námitkou proti návrhu opatření obecné povahy uplatněné řádně a včas je 

povinností příslušného správního orgánu, jenž ho vydává, a i kvůli tomu je zde nutné aplikovat § 

37 odst. 3 SpŘ. Zákon sice stanoví povinnost o námitce rozhodnout, ale NSS se ve věci, kdy 

s námitkou správní orgán naložil jako s připomínkou, vyjádřil že absence rozhodnutí o námitce 

není důvodem pro zrušení opatření obecné povahy, pokud se příslušný orgán námitkou věcně 

zabýval a v opatření obecné povahy řádně odůvodnil své stanovisko k obsahu námitky. 

Podstatné tedy je, aby s ní správní orgán vypořádal z materiálního hlediska způsobem, který 

zákon stanoví pro rozhodnutí o námitce..102 O každé námitce rozhoduje správní orgán samostatně 

a každé takové rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění. Tato rozhodnutí a jejich odůvodnění jsou 

pak společně zveřejňovaná v odůvodnění opatření obecné povahy. Dle NSS nelze pochybovat o 

tom, že rozhodnutí o uplatněné námitce lze po formální stránce považovat za správní rozhodnutí, 

a samotný fakt, že mu nepředchází standardní správní řízení, tomu není na škodu.103 Pokud je 

tedy rozhodnutí o námitkách správním rozhodnutím alespoň z hlediska formálního, je třeba na 

jeho odůvodnění klást stejné požadavky jako v případě jiných správních rozhodnutí.104 Jedná se 

tedy prakticky o plnohodnotné správní rozhodnutí, které se oznamuje prostřednictvím 

odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitce ovšem není možnost podat 

řádný opravný prostředek a lze ho zrušit pouze v přezkumném řízení. Změna takového 

rozhodnutí pak může být důvodem změny opatření obecné povahy, která by se musela projednat 

stejným postupem, jakým takové původní opatření vydáno.105 

Jak plyne z dikce § 172 odst. 3 SpŘ, správní orgán musí zjistit stanovisko osoby, jejíž 

oprávněné zájmy by vyřízení námitky přímo ovlivnilo jiným způsobem, než jakým bylo 

opatřením obecné povahy zamýšleno. Zjištění, zda k takovému ovlivnění došlo, je ponecháno na 

správním uvážení příslušného správního orgánu. S tímto stanoviskem se pak správní orgán 

vypořádává jako s podkladem pro opatření obecné povahy, a to buď jako námitkou (pokud bylo 

podáno v lhůtě pro podání námitky a oprávněnou osobou k jejímu podání) či jako připomínkou. 

 
101  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 86. 
102  Rozsudky NSS ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 2/2008-62 a ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51.  
103  Usnesení NSS ze dne 27. 10. 2010, č. j. 2 Ao 5/2010-24. 
104  Usnesení NSS ze dne 24. 11. 2010, č. j. 1 Ao 5/2010-169. 
105  HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2019. Student. ISBN 978-80-7502-365-0, str. 375. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptex3bn5ptexzwgi
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptex3bn5ptcxzvge
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Účelem toho ustanovení je ochrana před situací, kdy vyřízení námitky jedné osoby vede 

k zhoršení pozice osoby druhé. 

Zvláštní situace nastává u opatření obecné povahy, které nabydou účinnosti před 

postupem dle § 172 SpŘ. Taková opatření může vydat správní orgán v pouze případech, ve 

kterých to stanoví zvláštní zákon. K tomuto problému jsem se vyjádřil z části již výše a zde se 

zaměřím na to, jaký má nabytí účinnost opatření obecné povahy před postupem dle § 172 SpŘ 

vliv na uplatňování námitek. S ohledem na skutečnost, že se rozhodnutí o námitkách zveřejňují 

jako součást odůvodnění obecné povahy v případech, kdy je opatření obecné povahy účinné 

okamžikem vydání, musí být co do obsahu perfektní. § 173 odst. 1 SpŘ sice slovy „před 

postupem dle § 172“ implikuje, že po vydání tohoto opatření obecné povahy bude projednáno, 

ale v doktríně existuje názor, že toto zmíněné ustanovení se vůbec neužije a jeho následné 

projednání by nebylo „[…] jen jakousi verifikací již schváleného opatření, ale takový postup by 

vyústil ve vydání nového opatření obecné povahy, které by nahradilo opatření původní.“106 

Z toho můžeme vyvodit, že takto podané připomínky a námitky lze chápat spíše jako podněty 

k zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy.  

Existují ovšem i případy, kdy účinnost opatření je stanovena jen na pár dnů a důvody 

takového opatření pominou dříve, než dodatečné projednání stihne vůbec proběhnout. Jedná se 

zejména o opatření obecné povahy vydávaná v mimořádných situacích. Ochrana subjektivních 

práva je v těchto případech stejná jako v těch, kdy je možnost uplatnit připomínky či námitky 

úplně vyloučena. S ohledem na omezení práv dotčených osob je žádoucí omezit vydávání těchto 

opatření obecné povahy pouze na naléhavé případy, ve kterých je právní regulace opatřením 

obecné povahy nezbytná a opatření nelze vydat standardním způsobem z časových důvodů. Jako 

za ne zcela šťastné řešení můžeme tedy označit například vydávání opatření obecné povahy dle § 

15 zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti, který paušálně stanoví, že při vydávání 

reaktivních a ochranných opatření obecné povahy se neužije § 172 SpŘ, a tudíž je projednání 

s dotčenými osobami úplně vyloučeno. 

Projednání návrhu opatření obecné povahy je tedy důležitá fáze řízení o vydání opaření 

obecné povahy, jejímž účelem je ochrana dotčených osob. Tyto osoby mají na ochranu svých 

práv, povinností a zájmů zákonem přiznané dva instituty - připomínky a námitky. Námitky mají 

přísnější procesní režim než připomínky a okruh osob, které je mohou podat, je tak užší než v 

případě připomínek. Navzdory faktu, že tato fáze poskytuje ochranu právům dotčených osob, 

může být v určitých případech „přeskočena“ za účelem zrychlení celého řízení. Je nutné 

 
106  VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006. ISBN 80-7273-134-3, str. 992. 
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zdůraznit, že tato fáze řízení o vydání opatření obecné povahy je klíčová a zákonodárce při 

vytváření zákonů a správní orgány při jejich aplikaci by to měli brát v potaz a snažit se ji 

omezovat co nejméně. Právě v průběhu této fáze totiž správní orgán umožnuje v řízení dotčeným 

osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, což je dle SpŘ jedna ze základních zásad 

činnosti správního orgánu.  

 

3.5.  Vydání a účinnost opatření obecné povahy 

Po projednání návrhu opatření s dotčenými orgány a dotčenými osobami může konečně 

dojít k jeho schválení a následně vydání a nabytí účinnosti opatření obecné povahy.107 Schválení 

návrhu opatření obecné povahy jako takové není správním řádem upraveno a je tak ponecháno 

na zvláštních právních předpisech. Schválené opatření obecné je vydáno formou veřejné 

vyhlášky a po určité lhůtě vstupuje v účinnost. 

Opatření obecné povahy se vyhotovuje písemně a musí obsahovat odůvodnění stejně jako 

další obsahové náležitosti, jimiž jsou například označení správního orgánu, jenž jej vydal, datum 

vyhotovení, spisová značka atd. Vyhotovené opatření se obecně oznamuje veřejnou vyhláškou, 

která se vyvěsí po dobu minimálně patnácti dnů na úřední desce správního orgánu a desce 

obecního úřadu obce, jejíhož správního obvodu se opatření týká. Stejně jako u návrhu opatření 

obecné povahy, tak i výsledné opatření se v případě potřeby zveřejní i jiným, v místě obvyklým 

způsobem. Dnem, kdy je řádně vyvěšeno, se pak stává vydaným a tím pádem také závazným pro 

správní orgán, jenž jej vydal. Takto vydané opatření lze měnit či rušit pouze v přezkumném 

řízení, či vydáním nového tzv. zrušujícího opatření obecné povahy. 

 Problémy technického rázu pak může při vydávání opatření obecné povahy způsobit, 

s ohledem na jeho délku, fakt, že § 173 odst. 1 SpŘ neupravuje možnost zveřejnit výsledné 

opatření ve zkrácené formě a mělo by být tedy vyvěšeno v plném rozsahu. Řešení tohoto 

problému můžeme nalézt ve výkladu opírajícího se o fakt, že § 172 odst. 1 SpŘ, na který § 173 

odst. 1 SpŘ odkazuje, odkazuje na § 25, a tudíž by se mohlo užít postupu dle § 25 odst. 2 SpŘ.108 

V takovém případě se pak opatření obecné povahy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a na úřední desce se vyvěsí oznámení o možnosti opatření převzít a také, kde do jeho 

plného znění lze nahlédnout. 

 Závazné pro všechny adresáty se opatření obecné povahy stává v okamžiku, kdy nabyde 

účinnosti. Dle § 173 odst. 1 SpŘ se tak děje patnáctým dnem po vyvěšení. Těchto patnáct dní je 

 
107  Viz. Usnesení NSS ze dne 6. 3. 2012, č. j. 9 Ao 7/2011-489. 
108  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 928. 
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jakousi objektivně stanovenou kvazilegisvakanční lhůtou, po jejímž uplynutí se opatření obecné 

povahy stane účinné vždy, bez ohledu na procesní aktivitu „účastníků“ předchozího řízení nebo 

jiné skutečnosti.109 Dle rozsudku NSS ze dne 20. 12. 2012, č. j. 3 Aos 1/2012-33 se při vydávání 

opatření obecné povahy, na rozdíl od vyvěšování jeho návrhu, neuplatní § 25 odst. 3 SpŘ a jsou 

zde pro nabytí účinnosti rozhodná pravidla dle § 173 odst. 1 SpŘ.  

 I zde ovšem existuje výjimka a v případech, kdy hrozí veřejnému zájmu vážná újma, 

může opatření obecné povahy nabýt účinnosti podle § 173 odst. 1 SpŘ „již dnem vyvěšení“, tedy 

i jakýkoliv den předcházející patnáctému dni od vyvěšení. Této možnosti by však mělo být 

využíváno jen v nutných případech a jen v rozsahu nutném k ochraně veřejného zájmu před touto 

vážnou újmou. Vážná újma by v těchto případech pak měla být dostatečně specifikována 

v odůvodnění opatření obecné povahy a součástí opatření by mělo být také poučení o tom, kdy 

nabývá účinnosti.110 Další výjimky z patnáctidenní lhůty mohou stanovit zvláštní právní 

předpisy, které mohou určit, že opatření obecné povahy nabyde účinnosti ještě před projednáním 

návrhu dotčenými orgány či dotčenými osobami.  

  

 
109  Viz rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2007 č. j. 2 Ao 2/2007-73. 
110  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 929. 
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4. Přezkoumání opatření obecné povahy 

Právní úprava přezkumu opatření obecné povahy je dosti specifická a umožňuje ho 

přezkoumat dvojím způsobem. První způsob je v rámci přezkumného řízení orgánem veřejné 

správy dle SpŘ v případech, kdy lze pochybovat, zda je opatření obecné povahy v souladu 

s právními předpisy. Druhá možnost, upravena ve SŘS, je přezkum opatření obecné povahy ve 

správním soudnictví na základě žaloby, za účelem zrušení opatření nebo jeho části. Můžeme tedy 

říci, že v prvním případě jde o ochranu objektivního práva, zatímco druhém případě jde pak o 

ochranu veřejných subjektivních práv.111 

 

4.1.  Přezkum dle správního řádu 

SpŘ v § 173 odst. 2 výslovně stanoví, že „proti opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek.“ Tímto ustanovením je tedy vyloučena možnost podání odvolání a rozkladu 

proti opatření obecné povahy. Důvod můžeme vyvodit již z podstaty samotného opatření obecné 

povahy jakožto konkrétně abstraktního správního aktu, který je určen neurčitému okruhu 

adresátů, a tudíž, jak již bylo několikrát zmíněno, zde nenalezneme účastníky řízení, 

legitimované k podání těchto opravných prostředků.112 Opravné prostředky lze užít až proti 

případnému správnímu rozhodnutí, kterým se povinnost stanovená na základě zákona opatřením 

obecné povahy prohlašuje a které má přesně stanovený okruh adresátů. 

Z jazykového výkladu § 173 odst. vyplývá, že správní řád vedle odvolání a rozkladu také 

vylučuje podání návrhu na obnovu řízení dle § 100 odst. 1 SpŘ. Neshody mezi odborníky však 

panují ohledně obnovy řízení z moci úřední. Dle Průchy nařízení obnovy řízení z moci úřední 

„[…] nelze zcela zřejmě vyloučit […]“, přičemž tvrdí, že „Dovoditelnost a uplatnění obnovy 

řízení lze v daném případě opírat o ustanovení § 174 odst. 1 spr. řádu, který pro celé řízení ve 

věci opatření obecné povahy odkazuje na přiměřené použití ustanovení části druhé správního 

řádu.“113 Jiný názor nalezneme v komentářové literatuře, dle které obnovu řízení nelze na 

opatření obecné povahy aplikovat ani při přiměřeném užití části druhé SpŘ.114 

 

 

 
111  SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4, str. 61. 
112  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 95-96. 
113  KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ, ed. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Meritum. 

ISBN 978-80-7478-943-4, str. 438. 
114  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 929. 
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4.1.1. Přezkumné řízení 

Jediný dozorčí prostředek, kterým zákon umožňuje přezkoumat soulad opatření obecné 

povahy s právními předpisy dle SpŘ, je přezkumné řízení, které je upraveno § 94 a násl. SpŘ. 

V tomto řízení se přezkoumává nejen soulad samotného opatření s právními předpisy, ale i řízení 

o jeho vydání. Přezkumné řízení dle § 94 a násl. SpŘ je však primárně zamýšleno jako nástroj 

kontroly zákonnosti správních rozhodnutí veřejné správy, a nabízí se tak otázka, v jaké míře se 

tato právní úprava aplikuje v řízení o přezkumu opatření obecné povahy. K této otázce se mimo 

jiné vyjádřil poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, dle kterého „[…] přezkumné řízení 

o opatření obecné povahy má zvláštní charakter a je zvláštním postupem podle části šesté 

správního řádu, na který se ustanovení § 94 až 99 správního řádu použijí pouze přiměřeně […] 

Přitom lze vycházet z toho, že především samotný charakter opatření obecné povahy […] 

vylučuje, aby se podle § 174 odst. 2 správního řádu vedlo přezkumné řízení stejným způsobem 

jako v případě přezkumu zákonnosti pravomocného rozhodnutí.“115 S přiměřeným použitím § 94 

až 99 v této věci se obecně ztotožňují také odborníci na správní právo.116 Jak jsem v této práci už 

uvedl, slovo „přiměřeně“ se užívá v situacích, kdy se určitá právní úprava na konkrétní vztahy 

neužije v plném rozsahu, nebo se užijí jen některé její určité části. SpŘ však jednoznačně 

nestanoví, které ustanovení a v jakém rozsahu se na přezkum opatření obecné povahy aplikují, 

což má vliv na právní jistotu a předvídatelnost práva, která by jistě byla větší, kdyby tak SpŘ 

 uváděl. K tomu se vyjádřil i NSS, dle kterého by měl být zákonodárce v situacích, kdy 

odkazuje na použití či vyloučení některých ustanovení SpŘ, konkrétnější.117  

V § 174 SpŘ jsou výslovně upravena pouze dvě odlišnosti přezkoumávání opatření 

obecné povahy v přezkumném řízení od jeho obecné úpravy v § 94 a násl. SpŘ. První z nich je 

speciální jednoletá lhůta, ve které lze vydat usnesení o zahájení přezkumného řízení od účinnosti 

opatření obecné povahy, čímž se neguje subjektivní dvouměsíční lhůta dle § 96 odst. 1 SpŘ.118 

Původně byla tato lhůta tříletá, změna nastala 1. 1. 2018 v souvislosti s novelou StavZ, jelikož se 

tříletá lhůta v případě opatření obecné povahy vydávaného dle StavZ jevila jako příliš dlouhá. 

Druhou zvláštní úpravou je okamžik, kdy nastanou právní účinky rozhodnutí v přezkumném 

 
115  Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. e-Government 

[online]. Ministerstvo vnitra, publikováno 14. 12. 2009. [cit. 20. 3. 2020]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/soubor/zaver-85-pdf.aspx. 
116  Viz například VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 

1384. a také JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 932. 
117  Viz. Rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 27. 7. 2016, č. j. 5 As 85/2015-36. 
118  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 932. 
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řízení. Zde § 174 odst. 2 SpŘ stanoví okamžik, kdy nastanou tyto účinky, jako okamžik, kdy 

rozhodnutí nabyde právní moci a neplatí tak § 99 SpŘ. 

Zaměříme-li se na účastníky přezkumného řízení, bude nás zajímat § 95 odst. 4 SpŘ dle 

kterého jsou účastníci přezkumného řízení ti, kdo byli účastníci řízení, v němž bylo vydáno 

přezkoumávané rozhodnutí, a ti, jichž se přezkumné řízení týká. Aplikace tohoto ustanovení, ať 

už jen přiměřená, je problematická z důvodu, že řízení o vydání opatření obecné povahy žádné 

účastníky ve smyslu § 27 SpŘ nemá a jediné osoby, které mají určitá procesní práva, jsou 

dotčené osoby, jež mohou podávat připomínky a námitky. Poradní sbor ministra vnitra však v již 

jednou citovaném závěru č. 85 došel k tomu, že § 95 odst. 4 je třeba přiměřeně aplikovat ve 

smyslu: „že osoby, které měly podle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu procesní práva v řízení o 

vydání opatření obecné povahy, mají stejná procesní práva v přezkumném řízení podle § 174 

odst. 2 správního řádu.“119 V souladu s tímto závěrem je i judikatura NSS, který ve svém 

rozsudku ze dne 27. 7. 2016, č. j. 5 As 85/2015-36 uvedl, že: „Osoby, které měly podle § 172 

odst. 4 a 5 správního řádu procesní možnost uplatňovat svá práva v řízení o vydání územního 

plánu, by měly mít v ,přezkumném řízení‘ obdobné postavení, a to bez ohledu na to, zda svá 

práva v procesu vydávání územního plánu skutečně uplatnily. Je tomu tak proto, že při jeho 

přijímání nemusely mít proti tomuto územnímu plánu žádné výhrady, a proto ani aktivně v tomto 

procesu nevystupovaly, zatímco jeho zrušení se jich naopak může negativně dotknout.“  

Shrnutím těchto poznatků můžeme tedy dojít k závěru, že přezkum opatření obecné 

povahy nelze z důvodu jeho zvláštní povahy vést shodným způsobem jako přezkum správního 

rozhodnutí. Řízení, ve kterém se přezkoumává opatření obecné povahy, má mít pak stejnou 

proceduru jako jeho samotné vydávání a v daném ohledu se má tedy postupovat dle šesté části 

SpŘ.120 

Přezkumné řízení opatření obecné povahy zahajuj nadřízený správní orgán z moci úřední 

tím, že usnesení o zahájení přezkumného řízení vyvěsí na své úřední desce. Usnesení se vyvěšuje 

za účelem informování veřejnosti a zejména pak dotčených osob, které mají možnost vstoupit do 

přezkumného řízení a uplatňovat svá práva prostřednictvím námitek a připomínek. 

S připomínkami a námitkami se správní orgán vypořádá obdobně jako v řízení o vydání opatření 

obecné povahy. Rozhodnutí vydané v tomto řízení, kterým se přezkoumávané opatření obecné 

povahy ruší nebo mění, má pak dle judikatury NSS povahu opatření obecné povahy, kdy NSS 

 
119  Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. e-Government 

[online]. Ministerstvo vnitra, publikováno 14. 12. 2009. [cit. 20. 3. 2020]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/soubor/zaver-85-pdf.aspx. 
120  VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 1392. 
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setrval na konceptu materiálního pojetí.121 Tato judikatura je také v souladu s principem 

zachování formy správního aktu. Z pohledu judikatury se však jedná v tomto případě o výjimku, 

neboť přezkumné řízení obecně považuje za správní řízení a jeho výsledek pak za správní 

rozhodnutí, a to i přesto, že dle teorie je třeba ctít formu úkonu, který je přezkoumáván.122  

Pokud naopak správní orgán dojde k výsledku, že přezkoumávané opatření obecné či 

jemu předcházející řízení je v souladu s právními předpisy, řízení zastaví usnesením, které se 

pouze poznamená do spisu dle § 97 odst. 1 SpŘ. Takové usnesení nenaplňuje pojmové znaky 

opatření obecné povahy, a tudíž jím být nemůže. Je potřeba poznamenat, že dle § 96 odst. 2 se 

k vadám řízení přihlédne pouze, pokud lze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad 

opatření obecné povahy s právními předpisy. Řízení správní orgán také zastaví, pokud dojde dle 

§ 94 odst. 4 k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla by 

újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva 

z rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo 

veřejnému zájmu. 

 

4.1.2. Nicotnost opatření obecné povahy 

Dalším způsobem jak „přezkoumat“ vadné opatření obecné povahy dle správního řádu je 

institut prohlášení nicotnosti dle § 77 SpŘ, jenž se přiměřeně aplikuje na opatření obecné povahy 

dle § 174 odst. 2 SpŘ.  

Nicotnost, či chcete-li nulita, úplná neplatnost nebo paakt, je institut, který je i přes 

skutečnost, že jeho pozitivní právní úprava se objevuje v českém právním řádu až od roku 2003 

v SŘS, českému právu znám velmi dlouho a váže se k němu bohatá judikatura. Nicotné jsou ty 

správní akty, které trpí vadou, jejíž závažnost má za následek neexistenci správního aktu od 

samého počátku a z tohoto důvodu se u nich neuplatní ani presumpce správnosti správního 

aktu.123 Takový paakt tedy nevyvolává žádné právní účinky, nikoho nezavazuje a nelze ho ani za 

správní akt považovat. Vady, jež činí správní akt nicotným jsou demonstrativně124 vyčteny v § 

77 SpŘ, přičemž za nicotný může být dle SpŘ prohlášený například v případě, kdy jej vydal 

správní orgán, který nebyl vůbec věcně příslušný, to neplatí, pokud jej vydal správní orgán 

nadřízený věcně příslušnému.  

 
121  Rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2013, č. j. 4 Aos 3/2013-33 a rozsudek NSS ze dne 12. 6. 2014, č. j. 4 Aos 

4/2013-40. 
122  POTĚŠIL, Lukáš. Rozhodnutí v přezkumném řízení a soudní přezkum. Právní rozhledy. 2014, č. 19, s. 663. 

ISSN 1210-6410. 
123  KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ, ed. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Meritum. 

ISBN 978-80-7478-943-4, str. 288.  
124  JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 494. 
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 Nicotnost je z moci úřední povinen zjišťovat a prohlašovat správní orgán nadřízený 

správnímu orgánu, který nicotný akt vydal. Vzhledem ke skutečnosti že nicotnost se prohlašuje 

z moci úřední, podnět k jejímu prohlášení pak může podat dle §42 SpŘ každý. § 77 odst. 3 SpŘ 

pak dává účastníkům řízení právo, být vyrozuměn o vyřízení jejich podnětu k prohlášení 

nicotnosti bez toho, aniž by o to museli výslovně žádat, jak předpokládá právě § 42 SpŘ. Na 

základě jeho přiměřené aplikace tedy dospějeme k tomu, že co se týče opatření obecné povahy, 

toto právo je uděleno dotčeným osobám, tedy těm, kdo mají možnost podat připomínky i 

námitky. Podnět k prohlášení nicotnosti naopak musí podat správní orgán, který dojde k závěru, 

že jiný správní orgán vydal opatření obecné povahy, které je nicotné. Řízení o prohlášení 

nicotnosti se pak zahajuje z moci úřední a správnímu orgánu není k jejímu prohlášení stanovena 

žádná promlčecí či prekluzivní lhůta.125 Prohlášení nicotnosti má formu rozhodnutí, proti 

kterému se nelze odvolat. Na rozdíl od výsledku řízení, ve kterém je přezkoumáváno opatření 

obecné povahy, toto rozhodnutí není dle Hejče z materiálního hlediska opatřením obecné 

povahy, neboť se jím neruší či nemění práva nebo povinnosti dotčených osob, ale pouze se 

výrokem s účinky ex tunc deklaruje, že opatření obecné povahy vůbec nevzniklo.126 Tomuto 

ovšem oponuje Vedral, když se zejména s ohledem na přístup k soudní ochraně kloní k názoru, 

že i prohlášení o nicotnosti opatření obecné povahy má vzhledem k formu opatření obecné 

povahy.127 

 

4.2. Přezkum opatření obecné povahy dle soudního řádu správního 

Vedle možnosti přezkoumat opatření obecné povahy v přezkumném řízení existuje dnes 

možnost také činit tak v řízení před správním soudem. Možnost soudního přezkumu opatření 

obecné povahy byla do české právního řádu, konkrétně do soudního řádu správního, zakotvena 

zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jako řízení o zrušení opatření obecné 

povahy nebo jeho části, a to v době, kdy opatření obecné povahy a proces jeho přijímání ještě 

nebylo v tehdy účinném zákoně č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) upraveno.  

V této původní verzi bylo řízení o zrušení opatření svěřeno do působnosti NSS, avšak 

velkou novelou soudního řádu správního, zákonem č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

150/2002 Sb., Soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně a s účinností 

tohoto zákona se k vedení řízení o zrušení opatření obecné povahy staly věcně příslušnými 

 
125  Výjimkou jsou dle § 182 SpŘ úkony správních orgánů učiněné před lednem 2006, to ale neplatí pro soud při 

rozhodování dle §76 odst. 2 SŘS. 
126  HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2, str. 102. 
127  Konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 17. 4. 2020.  
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krajské soudy. NSS byla však i po této novele ponechána příslušnost k rozhodování o kasačních 

stížnostech. Dle Sládečka však byla původní úprava lepší, neboť „původní příslušnost a 

pravomoc Nejvyššího správního soudu byla zvolena vhodně, a to i s ohledem na čl. 87 odst. 3 

písm. a), neboť opatření obecné povahy se svou povahou podzákonným právním předpisům 

značně přibližují […] Svědčí tomu i skutečnost, že způsob přezkumu opatření obecné povahy se 

procesně do značné míry podobá rozhodování o návrhu na zrušení zákona nebo jiného právního 

předpisu u Ústavního soudu […]“128 

Druhá velká změna, kterou novela zákonem č. 303/2011 Sb. přinesla je, zavedení lhůty 

k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Touto novelou byla zavedena tříletá lhůta 

od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, avšak nakonec další novela zákonem č. 225/2015 

Sb. stanovila lhůtu jednoroční. Zmeškání této lhůty, ani podle jedné z novel nelze prominout. 

Stanovení konkrétní lhůty pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy se setkalo 

s pozitivními ohlasy, neboť její absence byla z důvodu nízké právní jistoty kritizována jak teorií, 

tak praxí.  

Stanovení zákonné lhůty pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy a následná 

absolutní nedotknutelnost opatření po jejím uplynutí však vyvolala diskusi, zda zde nedochází 

k rozporu s Ústavou či s čl. 6 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod, jelikož soudní 

přezkum takového opatření obecné povahy by po uplynutí lhůty nebyl vůbec možný. S těmito 

problémy se pokoušel NSS vypořádat v přelomovém usnesení ze dne 13. 9. 2016, č. j. 5 As 

194/2014-36, ve kterém se vůbec poprvé vyjádřil k možnosti incidenčního přezkumu opatření 

obecné povahy a dle kterého existují dva typy návrhů na zrušení opatření obecné povahy – dle § 

101b odst. 1 SŘS a dle § 101a odst.1 věty druhé SŘS. 

První typ návrhu, dle § 101 b odst. 1 SŘS, může podat každý, kdo byl na svých právech 

opatřením obecné povahy zkrácen, a to do jednoho roku ode dne, kdy napadené opatření obecné 

povahy nabylo účinnosti. Druhým typem je pak právě návrh na incidenční přezkum opatření 

obecné povahy dle § 101a odst. 1 věta druhá SŘS. Takovýto návrh může podat ten, kdo je 

zároveň oprávněn podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh ve věci ve které bylo 

opatření užito. Tento návrh je třeba podat společně se žalobou proti rozhodnutí, nečinnosti nebo 

zásahu, tj. ve lhůtě pro společně s návrhem podávanou žalobu, a to bez ohledu na lhůtu uvedenou 

v § 101b odst. 1 SŘS.129 Citované usnesení NSS tedy otevřelo dveře tomu, že navrhovatel si sám 

může vybrat, zda bude opatření obecné povahy napadat v rámci jednoleté lhůty abstraktním 

 
128  SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4, str. 171. 
129  usnesení NSS ze dne 13. 9. 2016, č. j. 5 As 194/2014-36. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6mjvgaxhazrrgaywe
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návrhem nebo společným návrhem v rámci subjektivní dvouměsíční lhůty plynoucí od oznámení 

individuálního správního aktu (dle § 72 SŘS)130. Nesporná výhoda incidenčního přezkumu je 

však bezesporu v tom, že navrhovatel není podáním návrhu na zrušení opatření obecné povahy 

limitován dobou, která uplynula od jeho vydání, resp. nabytí účinnosti. 

Při rozhodování o návrhu na zrušení obecné povahy soud vychází ze skutkového a 

právního stavu v době vydání napadaného opatření. 

 

4.2.1. Procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy 

Procesní legitimace navrhovatele a odpůrce jsou společně s existencí napadeného opatření 

obecné povahy a formulací závěrečného návrhu podmínky, které musí být splněny, aby mohl 

přezkum opatření obecné povahy dle § 101a a násl. SŘS proběhnout.  

Dle § 101a odst. 1 SŘS je aktivně legitimován k podání návrhu na zrušení opatření 

obecné povahy ten, kdo tvrdí, že byl nabytím účinnosti takového opatření na svých právech 

zkrácen. Z tohoto ustanovení rozšířený senát NSS v usnesení ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 

1/2009-120 dovozuje, že „[…] přípustný je ten návrh, který tvrdí zkrácení navrhovatele na jeho 

právech příslušným opatřením obecné povahy. Navrhovatel tedy musí v první řadě tvrdit, že 

existují určitá jemu náležející subjektivní práva, která jsou opatřením obecné povahy dotčena. 

Nestačí tedy, tvrdí-li navrhovatel, že opatření obecné povahy či procedura vedoucí k jeho vydání 

jsou nezákonné, aniž by současně tvrdil, že se tato nezákonnost dotýká jeho právní 

sféry.“ K tomu pak NSS ještě dodává, že „Splnění podmínek aktivní procesní legitimace bude 

tedy dáno, bude-li stěžovatel logicky konsekventně a myslitelně tvrdit možnost dotčení jeho 

právní sféry příslušným opatřením obecné povahy. To, zda je dotčení podle povahy věci vůbec 

myslitelné, závisí na povaze a předmětu, obsahu a způsobu regulace prováděné konkrétním 

opatřením obecné povahy, napadeným návrhem na jeho zrušení.“ Z tohoto judikátu tedy 

vyplývá, že aktivní legitimace navrhovatele je dána pouhým tvrzením, že byl dotčen na svých 

právech opatřením obecné povahy. Navrhovatel pak musí v návrhu jasně specifikovat, jakým 

způsobem bylo do jeho práv opatřením obecné povahy zasaženo,131 pokud tak navrhovatel 

neučiní, bude soudem vyzván k doplnění návrhu, nedoplní-li jej navrhovatel ani pak, soud návrh 

usnesením odmítne. Aktivně legitimován k podání návrhu naopak není ten, kdo tvrdí pouze to, 

že byl opatřením obecné povahy či postupem jeho vydání porušen zákon. Jestli však k zásahu do 

 
130  ROSINOVÁ, Alžběta, ČERNÝ, Pavel. Incidenční přezkum opatření obecné povahy v aktuální rozhodovací 

praxi správních soudů. Právní rozhledy. 2018, č. 9, s. 332. ISSN 1210-6410. 
131  Viz usnesení NSS ze dne 3. 5. 2011, č. j. 8 Ao 2/2011-72. 
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práv navrhovatele napadeným opatřením obecné povahy skutečně došlo, se zjišťuje až 

v samotném soudním řízení, kdy se obdobně uplatní úprava dle § 65.132 

Jako překážka aktivní legitimace navrhovatele nemůže být bráno nepodání námitek či 

připomínek navrhovatelem během řízení o vydání opatření obecné povahy. Námitky a 

připomínky podávané během řízení o vydání opatření obecné povahy nejsou řádné opravné 

prostředky ve smyslu § 5 SŘS a jejich neuplatnění nemůže bránit k přístupu k soudní ochraně.133 

NSS k tomu pak ve svém usnesení  ze dne 16. 11. 2010, č. j. 1 Ao 2/2010 - 116  uvedl, že 

„skutečnost, že navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části 

(§ 101a a násl. soudního řádu správního) neuplatnil námitky či připomínky ve fázích přípravy 

opatření obecné povahy, jej nezbavuje práva takový návrh podat. Návrh proto nemůže soud pro 

nedostatek aktivity navrhovatele v předcházejících fázích řízení správního odmítnout pro 

nedostatek procesní legitimace návrhu.“ Jejich nepodání ale může mít i tak vliv na úspěšnost 

jeho návrhu, jelikož soud zde musí vzít v úvahu fakt, že může zrušením opatření obecné povahy 

či jeho části dojít k zásahu do práv osob, které námitky či připomínky uplatnily, čímž aktivně svá 

práva prosazovaly a nyní opatření respektují.134 

Zvláštní skupinou, i přes skutečnost, že tak není v SŘS upraveno, mající aktivní procesní 

legitimaci k řízení o zrušení opatření obecné povahy je tzv. dotčená veřejnost ve smyslu čl. 9 

odst. 2 a 3 Aarhuské úmluvy s ohledem na čl. 10a směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí a vliv judikatury Soudního dvora 

EU. Dotčenou veřejností může být například občanský spolek, jehož předmětem činnosti je 

ochrana životního prostředí. Judikaturní cesta k tomu, aby se i tyto spolky, resp. dotčená 

veřejnost, mohly domáhat zrušení opatření obecné povahy, nebyla vůbec jednoduchá. NSS se 

zpočátku stavěl k otázce procesní legitimace spolků (dotčené veřejnosti) zásadně odmítavě135 a 

byl za tento svůj postoj dokonce kritizován Výborem pro kontrolu dodržování Aarhuské 

úmluvy.136 

První náznak, že by se situace týkající se aktivní procesní legitimace dotčené veřejnosti 

mohla změnit, byl, když v usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. července 2009, sp. zn. 1 

Ao 1/2009 bylo zmíněno, že „s ohledem na závazky plynoucí pro Českou republiku z 

 
132  Soudní řád správní: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-

7400-498-8, str. 861. 
133  BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. 

Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016 komentář k § 101a. 
134  BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. 

Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, komentář k § 101d. 
135  Výjimkou byl například rozsudek NSS ze dne 13. 10. 2010, č. j. 6 Ao 5/2010-43. 
136  ZÁHUMENSKÁ, Vendula a Petra HUMLÍČKOVÁ. Vybrané otázky aktivní legitimace při soudním přezkumu 

územně plánovací dokumentace. Správní právo. 2015, 42-59. ISSN 0139-6005, str. 45. 
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mezinárodního práva a práva Evropského společenství nelze a priori vyloučit aktivní procesní 

legitimaci k podání návrhu podle § 101a a násl. s. ř. s. i pro osoby z řad tzv. „dotčené 

veřejnosti“ ve smyslu čl. 9 odst. 2 a 3 Aarhuské úmluvy. Není však s ohledem na kompetence 

rozšířeného senátu na místě, aby se tento senát v projednávaném případě uvedenou otázkou 

zabýval.“ Následující judikatura NSS však tomuto trendu dala ovšem stopku a tuto možnost 

striktně odmítla.  

O zvrat v dosavadní praxi se postaral až Ústavní soud svým nálezem ze dne 30. 5. 2014, 

sp. zn. I. ÚS 59/14. V tomto nálezu Ústavní soud vyšel z pravidla, že existuje-li více možností 

jak interpretovat vnitrostátní normy, má přednost výklad naplňující požadavky Aarhuské úmluvy 

a uvedl k tomu, že „Bylo by absurdní, kdyby osoba splňující vymezené podmínky, tedy například 

vlastník pozemku sousedícího přímo s regulovaným územím, nebyla aktivně legitimována 

k podání návrhu na zrušení územního plánu jen proto, že se spolu s dalšími osobami (obyvateli 

téže obce či obcí sousedních) sdruží a jménem sdružení (spolku) žádají o zrušení územního plánu 

nebo jeho části. […] Skutečnost, že osoba dá přednost prosazování svého zájmu formou spolčení 

se s jinými, nelze přičítat k její tíži. Aktivní legitimací by tak neměly disponovat jen spolky, 

jejichž hlavní činností je ochrana přírody a krajiny, ale i s jiným předmětem činnosti. […] 

Fyzické osoby, pokud se sdruží do občanského sdružení (spolku), jehož účelem podle stanov je 

ochrana přírody a krajiny, mohou své právo na příznivé životní prostředí, zakotvené v čl. 35 

LPS, realizovat i prostřednictvím tohoto spolku.“ Ústavní soud v tomto nálezu pak definoval dvě 

podmínky, které musí spolek splňovat. První podmínkou je tvrzení, že zásah mající původ 

v napadaném opatření obecné povahy, zasahuje do jeho práv. Druhou podmínkou pak je místní 

vztah k opatřením obecné povahy regulované lokalitě a věcný vztah činnosti spolku k předmětu 

regulace tohoto opatření. Ústavní soud však ve své další činnosti upozornil, že podmínky nemají 

být brány příliš restriktivně.137 Následující rozhodovací činnost NSS tyto závěry přejala a dále 

rozvinula.138  

Obdobný vývoj ve věci aktivní procesní legitimace k řízení o zrušení opatření obecné 

povahy podstoupil také zvláštní institut stavebního zákona, tzv. zástupce veřejnosti. Zástupce 

veřejnosti je definován v § 23 StavZ a jedná se o osobu zastupující zájmy jiných osob v procesu 

územního plánování. I zde se nejdříve NSS stavěl k možnosti zástupce veřejnosti napadnout 

opatření obecné povahy negativně, ale postupem času dospěl k opačnému názoru, a aktivní 

procesní legitimaci u něj připustil.139 NSS dokonce dospěl k tomu, že z určitého pohledu má 

 
137  Nález ÚS ze dne 13. 5. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3572/14.  
138  Např. rozsudky NSS ze dne 15. 7. 2015, č. j. 2 As 30/2015-38, či ze dne 25. 6. 2015, č. j. 1 As 13/2015-295. 
139  Usnesení NSS ze dne 29. 3. 2016, č. j. 4 As 217/2015-182. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgni
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgni
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legitimnější postavení při zastupování zájmů osob dotčených napadeným územním plánem než 

spolky.140 

K podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy jsou příslušné také obce, a to buď 

jako každá jiná právnická osoba, kdy musí splnit stejné požadavky, anebo na základě § 101a 

odst. 2 SŘS, který ji přiznává zvláštní procesní legitimaci ve vztahu k opatřením obecné povahy 

vydanými krajem, na jehož území se obec nachází.141 V druhém případě pak soud existenci 

dotčení vůbec nezkoumá a návrh obce musí věcně projednat, je ale nutné zdůraznit, že tímto 

ustanovením je založena pouze legitimace procesní, nikoliv věcná.142  

Původní právní úprava přiznávala aktivní procesní legitimaci k návrhu na zrušení opatření 

obecné povahy obcí a krajů také Ministerstvu vnitra, ale vzhledem k možnosti příslušného 

ústředního správního úřadu zrušit nezákonné opatření obecné povahy v přezkumném řízení dle § 

174 odst. 2 SpŘ byla tato úprava novelou zákonem č. 303/2011 Sb. vypuštěna pro nadbytečnost. 

Sluší se dodat, že ministerstvo využilo tohoto práva pouze jednou.143 

V otázce pasivní procesní legitimace se zákon vyjadřuje jasně, když v § 101a SŘS stojí, 

že odpůrcem je ten, kdo opatření obecné povahy vydal. S ohledem na fakt, že vydavatel opatření 

obecné povahy by měl být vždy v příslušném zákoně výslovně označen, může se zdát, že 

identifikace odpůrce by neměla činit problém. Není to ovšem pravda, čemuž nasvědčuje i 

judikatura NSS, jehož rozšířený senát se tímto problémem zabýval již dvakrát.144 Pro úplnost 

dodám, že nedostatečné označení odpůrce může mít vliv na zákonnost rozsudku správního 

soudu. 

 

4.2.2. Algoritmus soudního přezkumu 

Algoritmus soudního přezkumu stanovil NSS ve svém již opakovaně zmiňovaném 

rozsudku ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98. Jedná se o pětistupňový algoritmus, nebo 

chcete-li test, kterým se má soud při přezkumu opatření obecné povahy řídit a dle něj postupovat. 

Když ale novelizace SŘS zákonem č. 303/2011 Sb. nahradila ustanovení §101d odst. 1 zněním, 

že „při rozhodování je soud vázán rozsahem a důvodem návrhu“, vyvstala otázka, zda je do té 

doby automaticky užívaný algoritmus soudního přezkumu opatření obecné povahy stále platný.  

 
140  KÜHN, Zdeněk. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře Wolters Kluwer. 

Kodex. ISBN 978-80-7598-479-1, str. 868. 
141  Blažek, T.,Jirásek, J., Molek, P., Pospíšil, P., Sochorová, V., Šebek, P.: Soudní řád správní - online komentář. 

3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016, komentář k § 101a. 
142  KÜHN, Zdeněk. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře Wolters Kluwer. 

Kodex. ISBN 978-80-7598-479-1, str. 871. 
143  Věc vedena u NSS pod sp. zn. 7 Ao 3/2010. 
144  Usnesení rozšířeného senátu NSS z 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120 a ze dne 25. 6. 2019, čj. 1 As 454/2017-

94. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhfptcx3bn5ptcxzrgiya
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Zmíněné ustanovení je komentářovou literaturou bráno jako zakotvení koncentrace řízení,145 

neboť navrhovatel nemůže během řízení návrhové body rozšířit, ale pouze je omezit. V dnešní 

době se aplikace plného testu, tedy všech pěti kroků, užije v případech, kdy k tomu důvody 

návrhu opravňují146, v ostatních případech ho můžeme označit za návod či myšlenkovou mapu. 

Nyní tedy k jednotlivým krokům tohoto algoritmu, které na sebe postupně navazují. Sám 

NSS při jeho stanovení uvedl, že první tři kroky jsou kritéria formální, zbývající dva jsou kritérii 

materiálními. 

1. První krok, který musí soud učinit při přezkoumávání opatření obecné povahy, je 

přezkum pravomoci správního orgánu vydat opatření obecné povahy. Pokud správní 

orgán takovou pravomoc nemá, jedná se o závažnou vadu, která má za následek 

nicotnost napadeného opatření. 

2. Jako druhý krok soud posuzuje, zda nebyly správním orgánem při vydávání opatření 

obecné povahy překročeny meze jeho zákonem vymezené působnosti. Jedná se 

zejména o působnost věcnou, osobní, prostorovou a v určitých případech též 

působnost časovou. 

3. Jako poslední zkoumané formální kritérium je otázka, zda bylo opatření obecné 

povahy vydáno v souladu se zákonným postupem. Dochází tedy k přezkumu postupu 

správního orgán při přípravě a vydávání opatření obecné povahy a zda byl v souladu 

s SpŘ či zvláštními právními předpisy. Důvodem k zrušení opatření obecné povahy 

by však měla být pouze závažná procesní pochybení, případně větší počet méně 

závažných. 

4. Čtvrtým krokem se dostáváme k přezkumu materiálních kritérií, tedy konkrétně 

přezkumu obsahu opatření obecné povahy z hlediska jeho rozporu s hmotným 

právem. V této fázi soud též zkoumá, zda správní orgán nezneužil při vydávání 

opatření svou pravomoc či působnost. 

5. Posledním krokem, a jediným, který nevychází z § 101d odst. 2 SŘS, je přezkum 

opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcionality. Tu chápe soud dvěma 

způsoby – v užším a v širším smyslu. V širším smyslu ji soud chápe jako obecnou 

přiměřenost právní regulace, kdy zkoumá, zda je vůbec umožněno napadeným 

správním aktem dosáhnout zamýšleného cíle (kritérium vhodnosti), zda opatření 

obecné povahy a sledovaný cíl spolu logicky souvisí a zda by nebylo vhodnější 

 
145  Soudní řád správní: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-

7400-498-8, str. 866. 
146  Rozsudky NSS ze dne 10. 6. 2015, č. j. 6 As 188/2014-66 a ze dne 24. 7. 2013, č. j. 2 Aos 1/2013-138. 
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dosáhnout cíle jiným legislativním prostředkem (kritérium potřebnosti) a zda opatření 

obecné povahy zasahuje do práv a povinností adresátů co nejméně (kritérium 

minimalizace zásahů). Soud také zkoumá, zda je následek napadeného opatření 

obecné povahy úměrný sledovanému cíli (kritérium proporcionality v užším slova 

smyslu). 
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Závěr  

Za dobu skoro patnácti let existence obecné právní úpravy opatření obecné povahy, 

zavedené do českého právního řádu správním řádem, prodělalo jeho chápání v praxi i judikatuře 

několik etap. Jedním z hlavních důvodů pro často nesouladné chápání opatření obecné povahy je 

jeho negativní definice správním řádem a s tím související potřeba určitého lepšího vyjasnění, co 

to opatření obecné povahy vlastně je, kdy a jak ho aplikovat, a jak na něj pohlížet. Tohoto úkolu 

se ujaly soudy, obzvláště pak Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. Za jedno z nejdůležitějších 

soudních rozhodnutí týkající se tohoto institutu můžeme jistě označit rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005–98. Nejvyšší správní soud v tomto 

rozsudku stanovil do dnešních dnů platnou pozitivní definici opatření obecné povahy, dle které 

je opatření „správním aktem s konkrétně určeným předmětem (vztahuje se tedy k určité konkrétní 

situaci) a s obecně vymezeným okruhem adresátů.“ Dále zde vymezil algoritmus soudního 

přezkumu opatření obecné povahy, který je i dnes brán jako určitý návod pro přezkoumávání 

opatření ve správním soudnictví, a v neposlední řadě pak stanovil, že opatření obecné povahy 

nemůže nahrazovat podzákonnou normotvorbu, ani nad rámec zákona stanovovat nové 

povinnosti, čímž de facto stanovil jeho limity. První senát Nejvyššího správního soudu se 

v tomto rozsudku také přiklonil k materiálnímu pojetí opatření obecné povahy, s čímž rozšířený 

senát téhož soudu nesouhlasil, a naopak se přiklonil k pojetí formálnímu. Do tohoto rozporu 

musel zasáhnout až Ústavní soud a dnes se tedy judikatura kloní k původnímu materiálnímu 

pojetí. 

I přes tyto rozpory můžeme dnes podotknout, že se praxe ustálila, pojem opatření obecné 

povahy byl pochopen, a i s odkazy na zvláštní právní předpisy, které konkrétní opatření obecné 

povahy upravují, si tento konkrétně abstraktní správní akt našel v českém právním řádu místo. 

Dle mého názoru bylo zavedení institutu opatření obecné povahy s ohledem na stále složitější a 

komplexnější činnost veřejné správy, která si přestávala stačit pouze s individuálními a 

normativními správními akty, potřeba. Jeho právní úprava však stále není bezchybná a má 

značné nedostatky.  

Jednu ze zásadních vad právní úpravy vidím například u procesu vydávání opatření 

obecné povahy, kterému jsem se věnoval v třetí části. Konkrétně se pak jedná o právní úpravu 

přijímání tzv. neodkladně účinných opatření, která jsou přijímána před postupem dle § 172 SpŘ. 

V těchto případech považuji za nedostatečné, že právní úprava neposkytuje adresátům 

takovýchto opatření žádnou garanci vypořádání se s jejich dodatečně podanými námitkami a 

připomínkami. Ještě tristnější ochranu procesních práv dotčené veřejnosti při vydávání opatření 
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obecné povahy pak nalezneme například v zákoně o kybernetické bezpečnosti, kdy je v určitých 

případech postup dle § 172 SpŘ vyloučen úplně. 

Změnu právní úpravy by, dle mého názoru, zasloužilo také přezkumné řízení opatření 

obecné povahy. Pouhé ustanovení obsažené v § 174 odst. 2 SpŘ, že „soulad opatření obecné 

povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení“ vidím jako velmi obecné a 

vzhledem k zvláštní povaze přezkumného řízení a institutu opatření obecné povahy, jako vágní a 

neadekvátní. Toto ustanovení pak vzbuzuje řadu otázek, na které nelze v současné právní úpravě 

nalézt odpovědi. Pozitivní změnou by, dle mého názoru, byla podrobnější úpravu procesní 

stránky přezkumu opatření obecné povahy. To by mělo kladný vliv na právní jistotu a 

předvídatelnost práva, neboť současná situace, kdy se užije § 94 až 99 SpŘ pouze přiměřeně, je 

příliš nezaručuje.  

Můžeme tedy podotknout, že i přesto, že se institut opatření obecné povahy stal poměrně 

hojně využívanou formou činnosti veřejné správy, jeho právní úprava dle mého názoru 

nedosahuje takové úrovně, kterou si zasluhuje, a myslím si, že zásah zákonodárce je potřeba 

zejména v oblasti ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených osob.  

Cílem této práce je poskytnout ucelený a komplexní pohled na problematiku opatření 

obecné povahy. Práci jsem systematicky rozdělil do čtyř na sebe logicky navazujících částí. 

V první části jsem se věnoval správním aktům po teoretické stránce, kdy jsem se snažil porovnat 

opatření obecné povahy s individuálními a normativním správními akty. Následující část byla 

věnována pojmu opatření obecné povahy a jeho zakotvení v českém právním řádu, včetně 

některých konkrétních opatření zavedených zvláštními právními předpisy. Rozebral jsem také 

problematiku formálního a materiálního pojetí opatření a poskytl náhled na zahraniční právní 

úpravu. Třetí část této diplomové práce se týkala procesu, kterým se opatření obecné povahy 

přijímá. Závěrem práce jsem se věnoval možnostem přezkumu opatření obecné povahy, a to jak 

dle správního řádu, tak také dle soudního řádu správního.  
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Seznam použitých zkratek 

 

ČTÚ   - Českého telekomunikačního úřad 

EU   -  Evropská unie 

NSS   - Nejvyšší správní soud 

MyslZ   - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

SpŘ   -  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

SŘS   -  zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

StavZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

 (stavební zákon) 

VodZ  - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  

  (vodní zákon) 

Ústava   - ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 

ÚS   - Ústavní soud 

ZOPK  - zákon č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a  

  krajiny 

 

  



 

53 

 

 

Seznam použitých zdrojů 

 

1. Seznam použité literatury 

HÄFELIN, Ülrich a Georg MÜLLER. Allgemeines Verwaltungsrecht. 2002. Zürich, Base, 

Genf: Schulthess, 2002. ISBN 978-3-03751-253-1. 

HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. V Praze: C.H. 

Beck, 2017. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2. 

HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard 

POMAHAČ, Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: 

obecná část. 9. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-

624-1. 

HOETZEL, Jiří. Kontrola právních nařízení. Správní obzor: časopis věnovaný veřejné 

správě, zejména samosprávě. Praha: Klub českých zemských úředníků konceptních, VI. 

1914 

HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 6. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. Student. ISBN 978-80-7502-365-0. 

JEMELKA, Luboš. Princip subsidiarity správního řádu. Praha: C.H. Beck, 2013. Právní 

instituty. ISBN 978-80-7400-479-7. 

JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-751-4. 

KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ, ed. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4. 

KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9. 

KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Správne právo hmotné: všeobecná časť. 2. aktualizované a 

doplnené vydanie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Slovenské 

učebnice. ISBN 978-80-7380-684-2. 

KÜHN, Zdeněk. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře 

Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7598-479-1. 

PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo správní. čásť 1, Všeobecná čásť práva správního. V Praze: 

Jednota právnická, 1905. Rakouské právo veřejné. 

PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). 

Brno: Doplněk, 2012. ISBN 978-80-7239-281-0. 

PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizované a doplněné 

vydání podle stavu k 1.7. 2017. Praha: Leges, 2017. Glosátor. ISBN 978-80-7502-202-8. 

SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-381-0. 

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2019. ISBN 978-80-7598-564-4. 

Soudní řád správní: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice Komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-498-8. 



 

54 

 

 

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006. ISBN 80-7273-134-3. 

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA 

POLYGON, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4. 

 

2. Seznam použitých internetových zdrojů 

Allgemeingverfüngung – Defintion, Begriff, Erklängung, Arten & Erlass. JuraForum.de 

[online] [cit. 6. 3. 2020] dostupné z: https://www.juraforum.de/lexikon/allgemeinverfuegung 

BAHÝĽOVÁ, Lenka. Opatření obecné povahy podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

[online],  In Dny Práva – 2010 – Days of Law, 4 ročník mezinárodní konference pořádané 

Právnickou fakultou [cit. 18. 3. 2020]. Dostupné z: 

http://dvp.sehnalek.cz/files/prispevky/09_priroda/Bahy_ova_Lenka_(4070).pdf 

Blažek, T.,Jirásek, J., Molek, P., Pospíšil, P., Sochorová, V., Šebek, P.: Soudní řád správní - 

online komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016, komentář k § 101a. 

Sněmovní tisk 201/0 [online], Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002-2006, [cit. 18. 

3. 2020]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=201&CT1=0 

TUŠER, Jaroslav. Vztah politiky územního rozvoje a zásady územního rozvoje. Urbanismus 

a územní rozvoj / [online]. 2009, XII(1-2/2009), 8-13 [cit. 2020-03-16]. ISSN 12120855. 

Dostupné z: https://www.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009-01-02/03_vztah.pdf 

Závěr č. 20 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5. 12. 

2005. e-Goverment [online]. ]. Ministerstvo vnitra, publikováno 5. 12. 2005 [cit. 2. 9. 2015]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/20-2005doruceni-navrhu-opatreni-obecne-povahy-

a-oznameni-opatreni-obecnepovahy.aspx 

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 

2009. e-Government [online]. Ministerstvo vnitra, publikováno 14. 12. 2009. [cit. 20. 3. 

2020]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/zaver-85-pdf.aspx 

 

3. Seznam použitých odborných článků 

HEJČ, David. Smíšené správní akty v právním řádu ČR aneb 10 let účinnosti opatření 

obecné povahy. Právník (Praha). 2016, 829-842. ISSN 0231-6625 

HENDRYCH, Dušan. O opatření obecné povahy trochu jinak. Nový správní řád a místní 

samospráva II. s.225-235. ISBN 978-80-210-4489-0 

HOETZEL, Jiří. Kontrola právních nařízení. Správní obzor: časopis věnovaný veřejné 

správě, zejména samosprávě. Praha: Klub českých zemských úředníků konceptních, VI. 

1914. 

KOCOUREK, Tomáš. Opatření obecné povahy dle vodního zákona. Právní rozhledy. 2010, 

č. 18, s. 650-656. ISSN 1210-6410 

POTĚŠIL, Lukáš. Rozhodnutí v přezkumném řízení a soudní přezkum. Právní rozhledy. 

2014, č. 19. ISSN 1210-6410 

ROSINOVÁ, Alžběta, ČERNÝ, Pavel. Incidenční přezkum opatření obecné povahy v 

aktuální rozhodovací praxi správních soudů. Právní rozhledy. 2018, č. 9. ISSN 1210-6410 

ZÁHUMENSKÁ, Vendula a Petra HUMLÍČKOVÁ. Vybrané otázky aktivní legitimace při 

soudním přezkumu územně plánovací dokumentace. Správní právo. 2015, 42-59. ISSN 

0139-6005 

https://www.juraforum.de/lexikon/allgemeinverfuegung
http://dvp.sehnalek.cz/files/prispevky/09_priroda/Bahy_ova_Lenka_(4070).pdf
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=201&CT1=0
https://www.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009-01-02/03_vztah.pdf
http://www.mvcr.cz/soubor/20-2005doruceni-navrhu-opatreni-obecne-povahy-a-oznameni-opatreni-obecnepovahy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/20-2005doruceni-navrhu-opatreni-obecne-povahy-a-oznameni-opatreni-obecnepovahy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/zaver-85-pdf.aspx


 

55 

 

 

VEDRAL, Josef. Opatření obecné povahy. Správní právo. 2007, 40(6), 329-363. ISSN 

0139-6005 

 

4. Seznam použitých právních předpisů 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) 

Zákon č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

 

5. Seznam použitých zahraničních právních předpisů 

Abgabenordnung (něměcký daňový řád) 

Sozialgesetzbuch (německý sociální zákoník) 

Verwaltungsverfahrengesetz (německý správní řád) 

Verwaltungsverfahrensgesetz (švýcarský správní řád) 

Verwaltungsgerichtsordnung (německý soudní řád správní) 

 

6. Seznam použité judikatury 

Rozsudek švýcarského Spolkového soudu z 28. května 1975 ve věci Association nationale 

suisse pour le tourisme équestre und Mitbeteiligte gegen Verwaltungsgericht des Kantons 

Zürich, BGE 101 IA 73 

Nález Ústavního soudu ze dne 4. července 1996 sp. zn. III. ÚS 226/95  

Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/2007 

Náleze Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14 

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3572/14 

Nález Ústavního soudu a ze dne 5. 8. 2014, sp zn. Pl. ÚS 35/13 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 5/2010 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, č.j. 1 Ao 1/2005 -98  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005-44 



 

56 

 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2006, č.j. 1 Ao 1/2006-74  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007 č. j. 2 Ao 2/2007-73 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2008. č. j. 2 Ao 1/2005-51 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 2/2008-62 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2009, č. j. 9 Ao 3/2009-59 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2010, č. j. 1 Ao 3/2010-161 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010, č. j. 4 Ao 5/2010-48 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2010, č. j. 6 Ao 5/2010-43 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2012, č. j. 9 Ao 6/2011-147 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2012, č. j. 3 Aos 1/2012-33 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2013, č. j. 2 Aos 1/2013-138 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2013, č. j. 4 Aos 3/2013-33  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2014, č. j. 4 Aos 4/2013-40 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2015, č. j. 6 As 188/2014-66 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2015, č. j. 1 As 13/2015-295 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2015, č. j. 2 As 30/2015-38 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2016, č. j. 5 As 85/2015-36 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2016, č.j. 2 As 78/2016-72 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2016, č. j. 5 As 85/2015-36 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2016, č. j. 6 As 231/2015-44 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007, č.j. 3 Ao 1/2007-44 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2010, č. j. 2 Ao 5/2010-24 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 1 Ao 2/2010-116   

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2010, č. j. 1 Ao 5/2010-169 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 5. 2011, č. j. 8 Ao 2/2011-72 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2012, č. j. 9 Ao 7/2011-489 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2016, č. j. 4 As 217/2015-182 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2016, č. j. 5 As 194/2014-36 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2019, č. j. 1 As 454/2017-94 

 

 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptex3bn5ptexzwgi
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhfptcx3bn5ptcxzrgiya


 

57 

 

 

 

7. Seznam ostatních zdrojů 

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 500/2004 Dz  

Konzultace s JUDr. Josefem Vedralem ze dne 17. 4. 2020 

  



 

58 

 

 

  Opatření obecné povahy 

Abstrakt 

 
Tato diplomová práce se věnuje institutu opatření obecné povahy jako jedné z forem 

činnosti veřejné správy. Práce je systematicky rozdělena do čtyř na sebe logicky navazujících 

částí. 

 Úvodní část je věnována teoretickému pojednání o jednotlivých formách správních aktů. 

Tato část je zaměřena především na rozlišení mezi správními akty normativními, správními akty 

individuálními a správními akty smíšenými, které dále dělíme na konkrétně – abstraktní a 

abstraktně – konkrétní. 

Druhá část této práce je zaměřena na samotné opatření obecné povahy se zabývá se jeho 

zakotvením v právním řádu České republiky. V této kapitole se nachází vymezení pojmu 

opatření obecné povahy a zahraniční úprava, která byla motivací k jeho zavedení do českého 

právního řádu. Obsahem této části je dále také kapitola věnovaná materiálnímu a formálnímu 

pojetí opatření obecné povahy, stejně tak jako konkrétním opatřením obecné povahy obsažených 

ve vybraných právních předpisech. 

Třetí část pojednává o obecné úpravě okolností a procesu vydávání opatření obecné 

povahy. Jedná se o postup, který je obecně upraven šestou částí správního řádu a který se 

aplikuje vždy, když zvláštní zákon nestanoví jinak. Tato část je rozdělena na pět kapitol, kdy se 

každá z posledních čtyř kapitole věnuje jiné fázi tohoto procesu.  

Poslední část je zaměřena na možnosti přezkumu opatření obecné povahy. Pojednává o 

možnostech přezkumu opatření dle správního řádu, stejně tak jako o jeho přezkumu v soudním 

řízení dle soudního řádu správního. 

 

Klíčová slova: Opatření obecné povahy, Správní právo, Konkrétně 

abstraktní správní akt 
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General Measure 

Abstract 

 

This diploma thesis is focused on general measure as one of the activities of public 

administration in Czech Republic. The thesis is systematically divided into four consecutive 

parts. 

First part is devoted to theroetical treatsie on the various forms of admnistrative acts. This 

part emphasizes the distinction between abstract administrative acts, individual administrative 

acts and mixed administrative acts, which are divided into two groups -  specifically  abstract and 

abstractly  specific. 

 Second part is focused on generals measures in general and its enshrining in czech legal 

order. This part includes definiton of general measure, its regulation in foreign law, wich is one 

of the inspirations for czech regulation. Second part of the thesis also includes  chapters devoted 

to materiál and formal aspects of general measures as well as chapter about some particular 

general measuers. 

Following part is about creation of a general measure.  

This is a procedure that is generally regulated by the sixth part of the Administrative procedure 

code and applies whenever a special law does not says otherwise. This section is divided into 

five chapters, where each of the last four chapters deals with a different phase of the process. 

Last part is devoted possibilities of reviewing general measures. Review of General 

measures may be dealt with either under the Administrative procedure code or under the Code of 

Administrative Justice Procedure. 

 

Klíčová slova: General Measure, Administrative procedure code, 

Specifically abstract administrative act 


