
Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Jana Mráčková

Působnost obcí

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Katedra: Katedra správního práva a správní vědy

Datum vypracování práce:



Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně a že 

všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Jana Mráčková



Poděkování

Tímto bych ráda poděkovala 

doc. JUDr. Martinu Kopeckému, CSc. 

za jeho cenné rady, vstřícný přístup a trpělivost

při vedení této práce.



4

Obsah

Obsah .................................................................................................................................... 4

Úvod...................................................................................................................................... 6

1 Pojem působnost a historický vývoj od roku 1990.......................................................... 8

1.1 Pojem působnost...................................................................................................... 8

1.2 Vývoj právní úpravy od roku 1990......................................................................... 11

1.2.1 Ústavní základy působnosti obcí ..................................................................... 11

1.2.2 Obecní zřízení z roku 1990 ............................................................................. 11

1.2.3 Okresní úřady ................................................................................................. 17

1.2.4 Vytvoření krajů a II. fáze reformy veřejné správy ........................................... 18

1.3 Shrnutí................................................................................................................... 19

2 Přenesená působnost .................................................................................................... 20

2.1 Ústavní zakotvení .................................................................................................. 20

2.2 Rozsah přenesené působnosti a jeho změny ........................................................... 24

2.3 Nařízení ................................................................................................................. 26

2.4 Kontrola a dozor v oblasti přenesené působnosti .................................................... 29

2.5 Shrnutí................................................................................................................... 31

3 Samostatná působnost – ústavní záruky v českém a německém právu........................... 32

3.1 Ústavní garance obecní samosprávy v ČR.............................................................. 32

3.1.1 Vybrané aspekty obecní samosprávy v judikatuře ústavního soudu ................. 33

3.2 Ústavněprávní garance samosprávy ve Spolkové republice Německo..................... 39

3.3 Srovnání české a německé ústavní garance obecní samosprávy .............................. 45

3.4 Shrnutí................................................................................................................... 46

4 Pojetí samostatné působnosti v českém a dolnosaském právu ....................................... 48

4.1 Samostatná působnost obcí v ČR ........................................................................... 48

4.2 Samostatná působnost obcí v Dolním Sasku........................................................... 51



5

4.3 Příklady samosprávných úkolů obcí ....................................................................... 55

4.3.1 Oblast školství ................................................................................................ 56

4.3.2 Oblast požární ochrany ................................................................................... 58

4.3.3 Oblast pohřebnictví......................................................................................... 60

4.3.4 Kvazi povinné úkoly obcí v českém právním řádu .......................................... 61

4.4 Shrnutí................................................................................................................... 63

Závěr ................................................................................................................................... 66

Seznam použité literatury a pramenů.................................................................................... 71

Název práce v anglickém jazyce........................................................................................... 75

Klíčová slova - Keywords .................................................................................................... 75

Abstrakt ............................................................................................................................... 76

Resüme................................................................................................................................ 77



6

Úvod

Základním cílem této diplomové práce je popsat působnost obcí v České republice, 

jejíž právní úprava od roku 1990 opět navazuje na rakousko-německou komunální tradici 

smíšeného modelu výkonu veřejné správy (státní správy a samosprávy). S ohledem na 

rozsáhlost materie obecní působnosti a meze rozsahu diplomové práce spočívá vlastní těžiště

v části věnované samostatné působnosti. Dalším cílem této práce je na základě srovnání

českého a německého resp. dolnosaského pojetí samosprávy navrhnout určitá doporučení de 

lege ferenda, jenž by vedla k posílení samosprávného postavení obcí, tak aby byl řádně 

naplněn jeden ze základních aspektů demokratického právního státu.

Práce se člení na čtyři kapitoly. Po první kapitole, která obsahuje kontextuálním úvod

v podobě vymezení pojmu působnost a v podobě krátkého historického exkurzu do vývoje 

předmětné právní úpravy od roku 1990, následuje kapitola o přenesené působnosti obcí. Jejím

úkolem je představit ukotvení této působnosti v právním řádu ČR a základní principy jejího 

fungování. V dalších kapitolách se práce věnuje již působnosti samostatné.

Třetí kapitola se zabývá ústavně právním zakotvení práva na samosprávu v českém a 

německém právním řádu. Cílem této části je zhodnotit na základě komparace textů ústavních 

předpisů a s ohledem na rozsáhlou judikaturu Ústavních soudů obou států obsah a ochranu 

tohoto práva a popřípadě navrhnout doplnění české ústavní úpravy územní samosprávy, které 

by de lege ferenda vedla k posílení samosprávného postavení obcí v České republice. 

Na ústavněprávní srovnání navazuje kapitola čtvrtá, která popisuje koncepci a vlastní

úpravu samostatné působnosti v České republice a následně ve spolkové zemi Dolní Sasko.

Záměrem popisu dolnosaské úpravy je především představit institut povinných 

samosprávných úkolů obce a následně na základě výsledků rozboru struktury vybraných 

samosprávných úkolů v obou právních řádech zhodnotit, zda se takové úkoly nalézají, ač 

skrytě, i v českém právním řádu. Cílem této kapitoly je tak posoudit, za předpokladu existence 

těchto povinných samosprávných úkolů, zda český právní řád zajišťuje též odpovídající 

ochranu samosprávy před případnými excesy ze strany zákonodárné moci a zároveň zda

obsahuje odpovídající donucovací prostředky v případě obecní nečinnosti. I v závěru této 

kapitoly se práce pokusí o několik úvah de lege ferenda.
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Výběr právní úpravy Spolkové republiky Německo a spolkové země Dolní Sasko 

nebyl vzhledem k cílům této práce náhodný. Ačkoliv se ve zmíněném státě díky 

federativnímu uspořádání vyskytují oba dva modely výkonu veřejné správy, je v odborné 

literatuře Spolková republika Německo považována za typického zástupce dualistického 

systému a dolnosaská úprava za typický příklad smíšeného modelu. K výslednému výběru 

přispěla i existence rozsáhlé judikatury Spolkového Ústavního soudu v Karlsruhe, která se 

samostatnou působností měst a obcí zabývá již od padesátých let 20. století a která se stala 

v mnoha případech díky svojí propracovanosti a přesvědčivosti inspiračním zdrojem i pro 

Ústavní soud ČR. 

Ke zpracování německé a dolnosaské úpravy byly využity především sekundární 

zdroje dostupné v Ústřední právnické knihovně Univerzity Hamburk. Jejich originální 

německé znění přeložila pro potřeby této práce sama autorka. V případě, že v českém jazyce 

chyběl odpovídající právní výraz, byl pojem přeložen doslovně a následně je v závorkách 

uvedena jeho německá podoba.
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1 Pojem působnost a historický vývoj od roku 1990

1.1 Pojem působnost

Obecní působnost lze charakterizovat jako činnost subjektu veřejné správy, která se 

odvíjí v mezích právně vymezeného okruhu společenských vztahů, na vymezeném území, 

vůči určitým osobám, tedy nejobecněji jako souhrn práv a povinností, jimiž je obec nadána 

k plnění svých úkolů. Takto pojatá působnost má svoji dimenzi územní neboli místní a 

věcnou.1

Územní působnost a její změny

Územní působnost se vztahuje na administrativní teritorium obce, v rámci něhož jsou 

obce a její orgány oprávněny realizovat své úkoly ve veřejné správě. Případné rozšíření 

územní působnosti mimo rámec vlastního území územního samosprávného celku musí mít 

vždy zákonný základ.2  Typickým příkladem, pokud jde o oblast samostatné působnosti, jsou 

koordinační veřejnoprávní smlouvy uzavřené na základě § 3a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, které opravňují obecní policii jedné obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo 

zvláštním zákonem na území jiné obce či obcí, které obecní policii nezřídily. 

Daleko častěji dochází k rozšíření územní působnosti v rámci výkonu přenesené 

působnosti, kdy jedna obec vykonává určité úkony nejen na svém území, ale i na územní 

okolních obcí, a to v rozsahu, jenž je obecně pro tyto obce stanoven zákonem (např. určení 

obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem), přesný územní rozsah je 

pak dán vyhláškou Ministerstva vnitra. I v rámci přenesené působnosti zákon připouští úpravy 

uzavřením veřejnoprávních smluv, konkrétně na základě ustanovení § 63 či § 66a zák. č. 

128/2000Sb., o obcích (dále jen OZŘ).  

                                               

1
KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, str. 163.

2 KOPECKÝ, M. opak. cit. 2010. str. 163.
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Věcná působnost

Věcnou působností se rozumí oblast společenských vztahů v rámci veřejné správy, 

které jsou upravovány a spravovány příslušným subjektem v rámci jeho činnosti.3 Jde o 

veřejné záležitosti nejrůznějšího charakteru. 

Obce mohou vystupovat jako nositelé veřejné správy s pravomocí vůči právnickým a 

fyzickým osobám např. při vydávání obecně závazných vyhlášek. V jiných případech 

vykonávají činnosti, které nejsou uskutečňovány nařizovacím způsobem, jde např. o tzv. 

pečovatelskou správu, která mimo jiné zahrnuje zřizování škol či právnických osob 

zabývajících se poskytováním sociální péče. V neposlední řadě sem spadají i záležitosti, 

v nichž obec vystupuje jako rovný subjekt se všemi ostatními, tedy v rámci 

soukromoprávních vztahů. 

Na obce se v posledně jmenovaných případech taktéž uplatní ústavní zásada, že smí

činit vše, co zákon nezakazuje, ovšem s tím, že zákonná úprava, byť i soukromoprávních 

úkonů pro veřejnoprávní subjekty bývá podrobnější a s přísnějším omezením smluvní 

svobody, než pro osoby soukromého práva.4

Věcná působnost bývá v právních předpisech stanovena různým způsobem, od 

nejobecnějšího vymezení, které nalezneme v ustanovení §2 odst. 2 věta první OZŘ5 přes 

demonstrativní výčet jako je tomu v § 35 odst. OZŘ až po výčet taxativní, který příkladem 

nalezneme v § 38 odst. 3 OZŘ.

Dělení působnosti na samostatnou a přenesenou

Kontinentální systém veřejné správy, který je charakteristický tím, že v určité míře 

rozlišuje na místní úrovni státní správu a samosprávu (tzv. dualistický model veřejné správy), 

a to buď formálně i institucionálně (tzv. dvojkolejný model) nebo jen formálně (smíšený 

model), se tradičně uplatňuje v druhé zmíněné podobě i v českých zemích.

Podle platné právní úpravy rozlišujeme u obcí působnost dvojího druhu, samostatnou a 

přenesenou. V prvním případě se nejobecněji jedná o záležitosti, které obec jako od státu 

                                               

3 KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha: Linde Praha, a. s., 2007, str. 123.
4 KOUDELKA, Z. opak. cit., str. 123.
5 §2 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
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odlišná korporace, vykonává vlastním jménem, samostatně a na vlastní odpovědnost. 

V druhém jde o věci, které příslušejí státu či jiné korporaci, jejichž bezprostřední výkon byl 

právními předpisy, na základě opatření státních orgánů či dohodou, obcím svěřen. 

V rámci tzv. přenesené (cizí) působnosti se orgány územních samosprávných celků 

stávají nepřímými vykonavateli státní správy.6 Činnost obcí v samostatné působnosti je 

výrazem decentralizace veřejné správy, zatímco v případě přenesené působnosti jde příklad 

dekoncentrace veřejné správy.7

Rozdělení veřejné správy vykonávané orgány územních samosprávných celků na 

samostatnou a přenesou působnost má význam zejména z hlediska subjektů rozhodování. V 

rámci samostatné působnosti by měly být řešeny takové záležitosti, které se přednostně 

dotýkají života obyvatel obce a jejichž význam tuto sféru v zásadě nepřekračuje, a proto jejich 

úpravu právní řád přenechává poměrně volnému rozhodování obce, které je vázáno pouze 

zákony a popřípadě i dalšími právními předpisy. Záležitosti vyhrazené do přenesené 

působnosti oproti tomu svým významem přesahují hranice obce. Stát má zájem na zajištění 

jednotného výkonu státní moci a tím na možném intenzivnějším ovlivňování činnosti 

samosprávných orgánů.8

Odlišnosti v rámci obou skupin působnosti většinou nalezneme v rozsahu oprávnění 

orgánů státní správy dozorovat nad činností obcí - zda mohou akty obecních orgánů měnit, 

rušit či sistovat, zda mohou udílet závazné interní pokyny, zda a za jakých okolností mohou 

odejmout výkon působnosti jedné obci a přikázat je jiné. Naopak rozdíly ve výkonu veřejné 

správy v té které působnosti by neměly být tak markantní z hlediska objektů správy (tj. 

fyzických a právnických osob jakožto adresátů správních aktů a jiných forem jednání orgánů 

obce). Z pohledu těchto objektů se jedná o výkon veřejné správy nezávisle na tom, zda orgány 

obce vystupují v samostatné či přenesené působnosti, neboť vůči vně stojícím osobám mohou 

zasahovat jen v případech a za podmínek stanovených zákonem, popř. na základě zákona. 

                                               

6 KOPECKÝ, M. opak. cit. 2010. str. 165.
7 HOETZEL, J. Československé správní právo: všeobecná část. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich a. s., 1937, str. 84.
8

KOPECKÝ, M. opak. cit. 2010. str. 165.
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1.2 Vývoj právní úpravy od roku 1990

1.2.1 Ústavní základy působnosti obcí

Základem nové právní úpravy působnosti obcí se, po několika desetiletích totalitního 

režimu, v němž byla veškerá veřejná správa považována za správu státní, stal ústavní zákon 

č. 294/1990 Sb., který od základu přetvořil hlavu sedmou zákona č. 100/1960 Sb., Ústava

Československé socialistické republiky. Tato hlava, která doposud obsahovala v jedenácti 

článcích úpravu ústavních základů organice a fungování soustavy národních výborů, dostala 

nový název místní samospráva. Její obsah byl zákonodárcem omezen na pouhá dvě 

ustanovení čl. 86 a 87. 

Obce, jako samosprávná společenství občanů, byly prohlášeny za základ místní 

samosprávy. Byly považovány za právnickou osobu, jež vlastní majetek a samostatně s ním 

hospodaří. Ústavní zákon rovněž upravil způsob rozhodování o věcech místní samosprávy a 

to tak, že je toto rozhodování v rukou občanů, kteří rozhodují na obecních shromážděních, 

referendem nebo prostřednictvím zastupitelstva obce, do něhož se konají volby na základě 

obecného, tajného, rovného a přímého volebního práva. Nutno podotknout, že zákon o 

místním referendu9, byl přijat až v roce 1992 a institut obecních shromáždění se právní úpravy 

nedočkal vůbec. 

Základní úpravy se však dočkala obecní normotvorba, na základě které že obce mohou 

ve věcech místní správy vydávat obecně závazné vyhlášky a ve věcech státní správy na 

základě zákonného zmocnění vyhlášky. Nové znění čl. 87 Ústavy zmocnilo národní rady 

k vydání zákonů, jež by mimo jiné upravovaly postavení, organizaci a působnost obcí, čímž 

došlo k položení základů vedoucích k obnovení prvku územní samosprávy na našem území. 

1.2.2 Obecní zřízení z roku 1990

Právním předpisem, který obsahoval právě onu podrobnější úpravu týkající se 

působnosti obcí, byl zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Hlava druhá tohoto zákona vycházela z 

u nás tradičního dělení působnosti obcí na samostatnou, upravenou v oddíle prvním v §13 a 

                                               

9
Zákon České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu.
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násl., a přenesenou, upravenou v nejdříve v oddíle druhém a po velké novele z roku 1992

v oddíle třetím v § 21 a násl.

Samostatná působnost

Zákon o obcích chápal nejobecněji pod samostatnou působností spravování 

„záležitostí obce“10, v nichž je obec omezena pouze zákony a obecně závaznými právními 

předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. 

Při výkonu samostatné působnosti obec zabezpečuje hospodářský, sociální a kulturní 

rozvoj svého územního obvodu, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, jakož i 

uspokojování potřeb občanů obce zejména tím, že samostatně hospodaří se svým majetkem, 

zakládá, zřizuje a ruší organizace a zařízení, zaujímá stanovisko k záměrům jiných orgánů a 

organizací. Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, spravuje předškolní zařízení, 

základní školu a zařízení jí sloužící, vytváří podmínky pro začlenění zdravotně postižených a 

sociálně oslabených do společnosti, podílí se na sociální péči o občany obce. Dále spravuje a 

udržuje místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu obce a odvoz domovních 

odpadů včetně jejich nezávadné likvidace a činí další opatření stanovená zákony. Obec také 

mohla v samostatné působnosti zakládat a zřizovat organizace sloužící k uspokojování potřeb 

více obcí v dohodě s nimi, zřizovat a spravovat zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, 

ústavy sociální péče a další zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů jakož i zřizovat 

střední školy, základní umělecké i jazykové školy a zajišťovat jejich činnost. V neposlední 

řadě směla také samostatně podnikat a účastnit se podnikatelské činnosti právnických a 

fyzických osob s tím, že rozsah tohoto oprávnění stanovil zvláštní zákon.

Důležitou součástí samostatné působnosti bylo oprávnění obce vydávat pro svůj 

územní obvod za účelem plnění samosprávných úkolů obecně závazné vyhlášky, které musely

být v souladu se zákony a k jejich provedení vydanými obecně závaznými právními předpisy 

ústředních orgánů státní správy.

Z dalších pravomocí, které tento zákon zahrnul do samostatné působnosti obcí, je třeba 

zmínit udělování souhlasu obce s umístěním provozovny nebo její části právnickými a 

                                               

10  KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí: základy obecního práva. Praha. CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, str. 154.



13

fyzickými osobami jakož i státními orgány na území obce podle § 15, udělování pokut za 

umístění provozovny bez souhlasu podle § 49. Dále udělování pokut právnickým osobám 

podle § 47 odst. 3 za neplnění povinností uložených jim obecní radou při odstraňování 

následků živelných pohrom nebo jiných mimořádných událostí, ukládání pokut podnikatelům 

a právnickým osobám dle § 48 za neudržování čistoty a pořádku na jimi užívaném pozemku 

nebo jiné nemovitosti nebo za znečištění veřejné prostranství, narušení životního prostředí 

obce či odložení věci mimo vyhrazená místa a rovněž udělování pokut právnickým osobám a 

podnikatelům, kteří při výkonu podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku.

Nejrozsáhlejší novela obecního zřízení v podobě zákon č. 302/1992 Sb., podstatně 

změnila ustanovení týkající se samostatné působnosti a to nejen tím, že zavedla možnost 

dobrovolného sdružování obcí do svazů a jiných seskupení, zpřísnila podmínky nakládání 

s obecním majetkem, ale také tím, že pozměnila ustanovení § 14 odst. 2. Podle takto 

upraveného a zevšeobecněného odstavce 2 obec v samostatné působnosti dále zajišťuje 

hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, 

s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon 

státní správy. „Pokud tedy obec zjistí, že řešená otázka není podle své povahy upravena 

zvláštními předpisy jako výkon státní správy a jedná-li se současně o otázku místního 

významu z výše uvedených generelně vymezených oblastí (§ 14 odst. 2 zákona o obcích), je 

obec oprávněna v rámci samostatné působnosti využít některou z forem činností, které jí 

zákon k realizaci samostatné působnosti nabízí.“11

Nelze jinak než souhlasit s názorem J. Vedrala, který považoval tento způsob 

vymezení samostatné působnosti za nešťastný, neboť „klade především poměrně značné 

nároky na interpretaci a aplikaci cit. ustanovení, a to z toho důvodu, že samosprávu vymezuje 

jako jakousi zbytkovou působnost ve vztahu k ostatním zákonům upravujícím výkon státní 

správy. Ke zjištění zda se v daném případě skutečně jedná o záležitosti spadající do 

samostatné působnosti, je třeba nejprve vyloučit zákony související s danou problematikou a 

upravující výkon státní správy. Princip, který lze zjednodušeně charakterizovat tak, že 

                                               

11 Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 1994, sp. zn. Pl. ÚS 18/94.
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samosprávou je vše, co není výslovně označeno jako státní správa, vypadá sice z pohledu obcí 

velmi příznivě, v praxi nicméně činí značné problémy“12.

Ani prostřednictvím zákona č. 279/1995 Sb., který představoval další novelu obecního 

zřízení, se situace nijak nevyjasnila, ba spíše naopak. Zákonodárce v § 17 umožnil obcím 

vydávat v samostatné působnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

obecně závazné vyhlášky, které stanoví, jaké činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek 

v obci, lze vykonávat pouze na místech a v čase určených, nebo stanovit, že na některých 

veřejně přístupných místech v obci jsou takové činnosti zakázány. Dle důvodové zprávy 

k této novele, chtěl zákonodárce umožnit obcím přijímat takové právní předpisy, které by 

umožňovaly regulaci prostituce v územním obvodu obce, avšak v zákoně samém nijak blíže 

ony činnosti potenciálně narušující veřejný pořádek nespecifikoval. V důsledku tohoto se 

velké množství obecně závazných vyhlášek, které se pokoušely upravit činnosti narušující 

veřejný pořádek, dostalo před Ústavní soud, který často rozhodl o jejich zrušení, ať už proto, 

že nerespektují základní práva a svobody garantované ústavním pořádkem nebo protože

regulují činnosti, které jsou upraveny právním předpisem vyšší právní síly či do samostatné 

působnosti obcí vůbec nespadají a k jejich regulaci tak chybí obcím zákonné zmocnění.13

Nutno podotknout, že sám Ústavní soud shledal vymezení pojmu samostatná 

působnost problematickým, když v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že “ České republice 

přináší problémy již sám způsob, jímž se zákonodárce rozhodl vymezit samostatnou 

působnost obce. Jde o způsob, který sice obsahuje výčet většího množství činností (nadto 

ještě jen demonstrativní výčet), čímž jakoby zákonodárce opticky a kvantitativně posílil 

samostatnost obcí, nepokusil se však o kvalitativní vymezení a upřesnění kritérií, jež by 

obcím umožnila ne-li definovat, pak alespoň odhadnout, kde jsou meze jejich samostatné 

kompetence ve vztahu k působnosti přenesené anebo k činnostem z působnosti obcí 

vyloučeným. Tím se stává, že se obce hromadně a úporně vrhají do úprav, které pak 

přednostové okresních úřadů neméně hromadně a úporně dešifrují jako záležitosti, přesahující 

hranice samostatné působnosti obcí.“14

                                               

12 VEDRAL, J. Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky. Praha:  PrF UK, 1999, str. 82. 

13 Např. Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 1997, sp. zn. Pl. ÚS 17/97,  nález Ústavního soudu ze dne 22. dubna 1997, sp. zn. Pl. ÚS 

42/96 či nález Ústavního soudu ze dne 8. června 1999, sp. zn. Pl. ÚS 42/97.

14 Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 1998, sp. zn. Pl. ÚS 38/97.
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Přenesená působnost

Naopak úpravy přenesené působnosti se novely obecního zřízení nijak zásadně 

nedotkly. Obec v přenesené působnosti vykonávala státní správu v rozsahu, v jakém jí byla 

svěřena zvláštními zákony. Podle § 22 na obce přešel výkon státní správy v rozsahu, v jakém 

byl svěřen místním národním výborům popř. městským národním výborům třetí kategorie15

do dne účinnosti tohoto obecního zřízení. Za tento výkon příslušela obcím náhrada, která měla

být specifikována až ve zvláštním zákoně. 

Při výkonu přenesené působnosti mohla obec na základě zákonného zmocnění a v jeho 

mezích vydávat obecně závazné vyhlášky. Nutno podotknout, že obecní zřízení nedodrželo 

názvosloví výše zmíněného ústavního zákona č. 294/1990 Sb., podle kterého se právní 

předpisy vydávané obcí v přenesené působnosti měly nazývat pouze „vyhlášky“ a zavedlo v 

podstatě identické označování obou právních předpisů, které vedlo k mnoha sporům, zda na 

základě konkrétního zmocnění ve zvláštních zákonech má být vydána obecním 

zastupitelstvem v samostatné působnosti schvalovaná nebo obecní radou v přenesené 

působnosti schvalovaná obecně závazná vyhláška. Tyto pře skončily až s počátkem účinnosti 

nového obecního zřízení v roce 2000, které stanovilo odlišnou terminologii pro oba právní 

předpisy.

Dále zákon stanovil, že není-li obec schopna řádně vykonávat přenesenou působnost a 

ani neuzavře s jinou obcí téhož okresu dohodu o zabezpečení jejího výkonu, určí okresní úřad, 

že tuto působnost bude vykonávat pověřený obecní úřad a to až do doby zajištění řádného 

výkonu obcí samotnou.

Pověřené obecní úřady

Pověřené obecní úřady, které měly být dle původní koncepce zřízeny pouze dočasně,

určila vláda na základě zmocnění obsaženého v § 60 zák. č. 367/1990 Sb., v nařízení vlády 

České Republiky č. 475/1990 Sb. Ve stanovených územních obvodech vykonávaly tyto úřady 

státní správu, kterou do počátku účinnosti tohoto zákona nad rozsah přenesené působnosti 

uvedené v § 22 vykonávaly podle zvláštních zákonů místní národní výbory ve střediskových 

obcích, popřípadě místní národní výbory pro několik obcí jako rozšířenou působnost a 

                                               

15
Stupně a druhy národních výborů stanovoval v § 8 a násl. zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech.
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městské národní výbory první a druhé kategorie, dále vykonávaly státní správu ve věcech 

uvedených v příloze k tomuto zákonu, kterou do počátku účinnosti tohoto zákona vykonávaly 

krajské nebo okresní národní výbory, jakož i státní správu ve věcech stanovených zvláštními 

zákony a ve věcech, které jim svěří okresní úřad. Dále rozhodovaly v prvním stupni, pokud 

tento nebo zvláštní zákon nestanovil jinak, o právech, právem chráněných zájmech a 

povinnostech občanů a organizací ve správním řízení.

Na základě této úpravy bylo tedy třeba rozlišovat přenesenou působnost, která byla v 

§ 22 svěřena všem obcím a přenesenou působnost, jež podle § 60 ve spojitosti s již zmíněným 

vládním nařízením č. 475/1990 Sb., příslušela jen některým, vybraným obcím. „Úpravou 

takto pojaté přenesené působnosti se sleduje zkvalitnění a současně zhospodárnění výkonu 

státní správy na úrovni obcí tím, že z jednoho relativně dostupného místa pro občany se bude 

vyřizovat celá řada věcí v oblasti státní správy souhrnně pro všechny obce ve stanoveném 

územním obvodu.“16

Pokud jde o organizační strukturu, upravoval zákon o obcích obecní zastupitelstvo, 

obecní radu, starostu a obecní úřad. Základním orgánem vykonávajícím samostatnou 

působnost bylo dle zákona obecní zastupitelstvo, které si dle § 36 odst. 2 mohlo vyhradit 

rozhodování i o dalších věcech v samostatné působnosti nad rámec výčtu uvedeného v odst. 1 

téhož ustanovení, které jinak dle § 45 zabezpečovala obecní rada. Nesnáze do tohoto 

uspořádání vnesl již zmíněný zák. č. 302/1992 Sb., který ustanovení § 36 odst. 2 vypustil, ale 

úpravu zbytkové kompetence obecní rady zachoval nezměněnou. Dle J. Vedrala, „tato novela 

zadala podnět k diskusím, může-li zastupitelstvo i nadále rozhodovat o jakékoliv otázce v 

samostatné působnosti. S ohledem na to, že takovou kompetenci zákon (na rozdíl od 

přenesené působnosti) výslovně nevyloučil, lze na tuto otázku odpovědět kladně.“17

K opačnému názoru dospěl M. Kopecký, který sice uznal, že z čl. 101 odst. 1 Ústavy 

vyplývá, že „v oprávnění zastupitelstva by mělo být rozhodovat o všech záležitostech obecní 

samosprávy. Nicméně při respektování principu platnosti zákona je třeba vycházet z toho, že 

zákon o obcích svěřuje rozhodování v některých záležitostech spadajících do samostatné 

                                               

16
PRŮCHA, P. Místní správa: vybrané otázky. Brno: Masarykova univerzita, 1991, str. 20.

17 VEDRAL, J. opak. cit. str. 81.
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působnosti jiným orgánům obce (obecní radě, případně starostovi), aniž by umožňoval 

zastupitelstvu si tuto působnost vztáhnout k vlastnímu rozhodování.“18  

1.2.3 Okresní úřady

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích obsahoval také řadu ustanovení upravujících vztahy 

obcí a tzv. okresních úřadů. Okresní úřady byly dle § 2 a násl. zákona České národní rady 

č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, o úpravě jejich působnosti a o některých dalších 

opatřeních s tím souvisejících, správními úřady, tedy orgány veřejné správy, které vykonávají 

státní správu ve svých územních obvodech. Na základě zákonného zmocnění byly okresní 

úřady oprávněny vydávat v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy 

ústředních správních úřadů nařízení okresního úřadu.

Působnost okresních úřadů byla upravena především v hlavě druhé v § 5 a násl. 

zák. č. 425/1990 Sb. Okresní úřady vykonávaly státní správu v rozsahu určeném zvláštními 

zákony, dále ve věcech vyjmenovaných v příloze I, nebyly-li svěřeny jiným orgánům. 

Vykonávaly také státní správu, která příslušela okresním národním výborům, pokud nebyla 

přenesena na pověřený obecní úřad nebo se tímto zákonem nezrušila popř., nebyla-li 

přenesena na jiné orgány. Do působnosti okresních úřadů spadala i kontrola činnosti 

pověřených obecních úřadů a orgánů obcí na úseku přenesené působnosti četně poskytování 

odborné pomoci a ukládání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. 

Příslušnost okresního úřadu byla dána i ohledně přezkumu rozhodnutí orgánů obce ve 

správním řízení a to jak v přenesené, tak i v samostatné působnosti.

Jakožto orgány územní státní správy byly okresní úřady, resp. jejich činnost, 

ovlivňovány a kontrolovány vládou republiky. Úkolem vlády bylo taktéž ve vztahu 

k okresním úřadům sjednocovat přístup ústředních státních úřadů, jež se na výkonu státní 

správy v rozsahu své působnosti též podílely.

„Právní úprava postavení okresních úřadů v návaznosti na právní úpravu obcí tedy 

vycházela z toho, že v systému místní správy se územní samospráva uplatňuje jen na úrovni 

obcí, zatímco okresní úřady jsou výlučně pojaty jako orgány státní správy. Vztahy mezi 

                                               

18 KOPECKÝ, M. opak. cit. 1998, str. 204.
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okresními úřady a obcemi se proto také týkaly především činnosti obcí na úseku jejich 

přenesené působnosti.“19

1.2.4 Vytvoření krajů a II. fáze reformy veřejné správy

I v porevoluční době bylo zřejmé, že mezi samosprávnými obcemi a státní správou se 

musí vytvořit ještě alespoň jeden stupeň (samo)správy. Nalézt řešení o charakteru, počtu a 

označení těchto (samo)správ, které by vystřídaly zaniklé krajské výbory, se však dlouho 

nedařilo. Jistým posunem bylo přijetí zák. č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR, která kromě garance 

územní samosprávy ve svém čl. 99 obsahovala základní úpravu tzv. vyšších územních 

samosprávných celků, kterými podle původního znění měly být země nebo kraje.

K uzákonění dalšího stupně územní samosprávy a tím k naplnění ústavních článků o 

vyšších územních samosprávných celcích došlo až po téměř 5 letech přijetím vládního návrhu 

ústavního zákona, posléze vyhlášeného pod č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000. Co se týče vzájemného 

postavení obcí a krajů, byl zachován princip samosprávného postavení obcí tak, že „krajům a 

jejich orgánům je sice přiznáno postavení „vyšší“, nikoliv však „nadřízené“ úrovně 

samosprávy.“20

Bylo jasné, že do okamžiku reálného vzniku krajů bude nevyhnutelné přijmout nejen 

jejich detailní zákonnou úpravu, ale také nachystat koncepci zařazení nově vzniklého stupně 

územní správy do administrativního systému ČR. V roce 1999 schválila vláda Koncepci 

reformy veřejné správy, která mimo jiné reflektovala i v témže roce ratifikovanou Evropskou 

chartu místní samosprávy z roku 198521.

První fáze reformy v roce 2000 vyústila v přijetí zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze a rovněž i zák. č. 147/2000 

Sb., o okresních úřadech. Charakter této fáze reformy se dá shrnout jako ustanovení a 

rozvinutí dílčích stupňů územní samosprávy.

                                               

19 PRŮCHA, P. opak. cit. 1991. str. 26.

20 PRŮCHA, P.: Veřejná správa a samospráva. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2004, str. 48.

21 Evropská charta místní samosprávy je dokumentem Rady Evropy, který byl přijat ve Štrasburku dne 15. října 1985. Charta byla 

publikována ve Sbírce zákonů jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy. V 

platnost vstoupila 1. září 1999.
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Dočasně se tak systém územní správy, který doposavad představovaly samosprávné 

obce a okresní úřady jako státní správní úřady, rozrostl o „třetí“ úroveň, představovanou kraji. 

Toto řešení sám zákonodárce považoval za dočasné a po zrušení okresních úřadů „se tzv. 

všeobecná územní správa stala opět „dvouúrovňovou“ s tím, že obě tyto úrovně jsou (resp. 

„veškerá“ všeobecná „ územní správa“ je) nadále organizačně představovány toliko 

samosprávou, tj. bez existence státní institucionální roviny všeobecné správy v prostředí 

územního členění státu.“22 Druhá fáze tak znamenala reálnou decentralizaci. K 1. lednu 2003 

došlo k ukončení činnosti 73 okresních úřadů a přesunu jejich kompetencí na 205 nově 

vzniklých obcí s rozšířenou působností, kraje a jiné správní úřady. Právní základ této fáze 

reformy tvořil především soubor zákonů č. 213/2002 Sb., č. 313/2002 Sb., č.314/2002 Sb., a 

č. 320/2002 Sb.

1.3 Shrnutí

Obecní působnost lze nejobecněji charakterizovat jako souhrn práv a povinností, jimiž 

je obec nadána k plnění svých úkolů. Takto stanovená působnost zahrnuje jak dimenzi 

územní, tak věcnou. Dle platné právní úpravy rozlišujeme u obcí působnost samostatnou a 

přenesenou.

Česká republika patří k státům, na jejichž území se tradičně uplatňoval tzv. 

dualistický model veřejné správy, který v různé míře rozlišuje na místní úrovni státní správu a 

samosprávu. Po několika desetiletích totalitního režimu, ve kterém byla samospráva územních 

samosprávných celků potlačena, se v roce 1990 do českého právního řádu tato koncepce opět 

navrací.

Ústavním základem úpravy nového právního postavení obcí ve státě se stal zák. č. 

294/1990 Sb., kterým byla novelizována Ústava Československé socialistické republiky a na 

který posléze navázal nově přijatý zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Vzhledem k tomu, že 

úprava vyšších územních samosprávných celků byla v této době ještě v nedohlednu, zvolil 

zákonodárce tzv. dvojkolejný model místní veřejné správy, když zák. č. 425/1990 Sb., zřídil 

okresní úřady.

                                               

22 PRŮCHA, P.: opak. cit. 2004, str. 47.
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Zák. č. 367/1990 Sb., o obcích chápal nejobecněji pod samostatnou působností správu 

vlastních záležitostí obce, v rámci které je obce vázána pouze zákony a obecně závaznými 

právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. V rámci úpravy přenesené 

působnosti stanovil tento zákon všem obcím povinnost vykonávat státní správu v základním 

rozsahu, tedy v rozsahu jaký byl svěřen místním národním výborům popř. městským 

národním výborům třetí kategorie do dne nabytí jeho účinnosti. Nad to byl vybraným obcím 

s pověřeným obecním úřadem svěřen rozšířený rozsah výkonu přenesené působnosti dle § 60.

K uzákonění dalšího stupně územní samosprávy došlo až zák. č. 347/1997 Sb., o 

vytvoření vyšších územních samosprávných celků, jehož účinnost byla odložena až na 1. 

ledna 2000. V roce 1999 schválila vláda Koncepci reformy veřejné správy, jejímž prvním 

cílem bylo s ohledem na očekávané změny nově upravit právní postavení všech subjektů 

vykonávající územní správu. V roce 2000 tak byly přijaty zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze a rovněž i zák. č. 147/2000 

Sb., o okresních úřadech. Druhá fáze reformy představovala reálnou decentralizaci, když 

dočasně tří stupňová všeobecná územní samospráva se díky zrušení okresních úřadů stala opět 

dvoustupňovou. Od 1. ledna 2003 neexistuje místní státní orgán, který by vykonával pouze 

státní právu, ale veškerá všeobecná územní správa je svěřena orgánům samosprávy v podobě 

výkonu přenesené nebo samostatné působnosti.

2 Přenesená působnost

2.1 Ústavní zakotvení

Ústavním základem práva státu přenést výkon některých svých činností na obce resp. 

jejich orgány je čl. 105 Ústavy ČR, který stanoví, že výkon státní správy lze svěřit orgánům 

samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon. Oproti ústavně zaručenému a chráněnému právu 

územních samosprávných celků na samosprávu, výkon přenesené působnosti žádné ochrany 
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nepožívá. Již J. Hoetzel ve svém díle konstatuje, že „na přenesenou působnost nemá obec 

právního nároku, mohouc jí býti kdykoliv zbavena způsobem administrativním“.23

Přenesená působnost tedy není subjektivním právem obce, jde o činnost státem na ni 

delegovanou, kterou vykonává v jiném režimu, než působnost samostatnou a do níž mají 

hierarchicky nadřazené orgány státní správy oprávnění zasahovat. Obce musí zabezpečit 

plnění úkolů státní správy, které jsou jim zákonem svěřeny, jde tedy o jejich povinnost, neboť 

osoby jí podléhající mají právo na její řádné fungování, a to obzvláště pokud jsou v jejím 

rámci realizována jejich práva.24

„Plní-li samosprávné celky povinnost pro jiného, tedy pro stát, vzniká povinnost státu 

podílet se finančních a jiných materiálních nákladech spojených s výkonem státní správy 

samosprávnými celky.“25 V České republice chybí na ústavní úrovni odpovídající ustanovení 

o financování výkonu přenesené působnosti. Jedinou podrobnější úpravou je § 62 OZŘ. 

Objem a detailnější pravidla pro určení finančních prostředků, které se v podobě 

příspěvku na výkon přenesené působnosti obcím dostanou, závisejí na každoročně 

schvalovaném státním rozpočtu. Financování prostřednictvím příspěvku na výkon státní 

správy, dotací a příjmů vznikajících v souvislosti s jejím výkonem, např. ve formě správních 

poplatků a sankčních plateb, však na krytí výdajů vznikajících při výkonu přenesené 

působnosti nestačí. Obce musí hradit zbylé náklady z ostatních příjmů, které mají apriori

sloužit na výkon samostatné působnosti. Ústavní soud k této problematice konstatoval, že „ 

rámec financování územních samosprávných celků stejně jako vymezení jejich úkolů nesmí 

nepochybně vést při zachování hospodárnosti k jejich finančnímu kolapsu. Současná právní 

úprava není zcela zřetelná. Jednotlivé zákony o územní samosprávě počítají s příspěvky na 

výkon státní správy v přenesené působnosti (§ 62 zákona o obcích, § 29 odst. 2 zákona o 

krajích, ve znění pozdějších předpisů). O tomto příspěvku rozhoduje exekutiva státu (vláda 

České republiky, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí). Podrobnější směrnici pro 

určování výše příspěvku uvedené zákony neformulují, chybí i nárys procedur pro vyjednávání 

o této výši či mechanismy řešení sporů. Strohá zákonná ustanovení o příspěvcích však lze 

ještě vykládat ústavně a mezinárodněprávně konformním způsobem tak, že představují 

                                               

23 HOETZEL, J. opak. cit. str. 195.

24 KOUDELKA, Z. opak.cit. str. 147.

25 KOPECKÝ, M. opak. cit. 2010. str. 191.
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garanci hospodárně vynaložených nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti.

Ústavní soud se proto hodlá zdržet předčasného zásahu. Jednal by ale, když by shledal, že 

výše příspěvku nebo okolnosti jeho poskytování zjevně neodpovídají úkolům uloženým 

územnímu samosprávnému celku. Nedostatečné financování výkonu státní moci v přenesené 

působnosti totiž ohrožuje samotnou existenci funkční územní samosprávy. Zásady vyjádřené 

Ústavou i Chartou by tak byly porušeny. Podrobnější legislativní úprava financování výkonu 

státní správy územními samosprávnými celky se ale jeví žádoucí.“26

V právním státě platí, že samosprávným celkům lze ukládat povinnosti jen na základě 

zákona. Z dikce čl. 105 Ústavy ČR, stanoví-li tak zákon, však jednoznačně nevyplývá, jakou 

formu musí mít právní předpis, kterým ke svěření výkonu přenesené působnosti dojde. 

Výklad je možný dvojí. Za prvé, že k přenosu může dojít jen zákonem a za druhé, že tak lze 

učinit i jiným právním předpisem, pokud tak sám zákon stanoví. 

Ústavní soud se přiklonil k druhé alternativě, když judikoval, že „požadavku Ústavy, 

omezujícímu možnost svěření výkonu státní správy orgánům obce toliko formou zákona (čl. 

105 Ústavy) a tomu korespondujícímu omezení možnosti stanovení toho, kdy jsou obce 

správními obvody rovněž toliko zákonem (čl. 100 odst. 1 Ústavy) zákonodárce dostál 

obecnou úpravou, obsaženou v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o matrikách. “ 27 Dle 

tohoto ustanovení působnost na úseku matrik a další činnosti stanovené tímto zákonem 

vykonávají matriční úřady, kterými jsou obecní úřady, v hlavním městě Praze úřady 

městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo 

úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich 

správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem.

Obecní zřízení ani jiné zákony nejsou zcela jednotné v tom, komu se vlastně výkon 

státní správy ve smyslu čl. 105 Ústavy svěřuje. Se zřetelem na pojmenování hlavy sedmé 

Ústavy je zřejmé, že ústavodárce mínil pod „orgánem samosprávy“ právě a jen orgány 

územních samosprávných celků, nikoliv orgány jakékoliv samosprávy např. zájmové. Ačkoliv 

tedy ústavní úprava píše o svěřování výkonu státní správy orgánům samosprávy, jejich 

prostřednictvím je ve svých důsledcích přenášen výkon státní správy na územní samosprávné 

                                               

26 Nález Ústavního soudu ze dne 5. února 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02.

27 Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2001, sp. zn. Pl. ÚS 55/2000.
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celky coby veřejnoprávní korporace. I když je orgánům územní samosprávy svěřen výkon 

státní správy, nestávají se tyto orgány orgány státními, ale zůstávají orgány svého územního 

celku. Protože zákony mají svěřovat výkon státní správy orgánům samosprávných celků, čímž 

mohou určovat, který z orgánů má takovou činnost vykonávat.28 Přesto již v § 11 OZŘ je 

stanoveno, že nařízení může v přenesené působnosti vydávat obec. Dle J. Vedrala, úvahy na 

téma, zda se státní správa svěřuje obcím nebo orgánům obcí, nemají mnoho významu a 

rozkolísanost právní úpravy (spíše však jen terminologie) v této oblasti ostatně ani nečiní 

praktické problémy. Mnohem podstatnější než to, zda zákon svěří výkon státní správy obci 

nebo orgánu obce, je právní úprava podmínek, za kterých obec (či její orgány) přenesenou 

působnost vykonávají a jaké při tom je jejich právní postavení ve srovnání s právní úpravou 

podmínek výkonu působnosti samostatné.29

Zákonodárce v obecním zřízení rezignoval, nejspíše vzhledem k rozsahu a 

různorodosti činností spadajících do přenesené působnosti, na její obecnější vymezení a 

omezil se jen na obecný odkaz „věci, které stanoví zvláštní zákony“. Z § 109 odst. 3 písm. 

b) OZŘ vyplývá, že přenesenou působnost svěřenou obci vykonává obecní úřad, pokud není 

tato činnost svěřena jinému orgánu obce. Tímto jiným orgánem může být např. rada obce, 

komise rady obce, rada obce, starosta či zvláštní orgány obce. 

Do přenesené působnosti spadá především vydávání rozhodnutí ve správním řízení na 

základě správního řádu a jiných zvláštních zákonů, dále i provádění jiných správních úkonů, 

které nemají povahu rozhodování o právech a povinnostech, jde však o výkon působnosti 

v oblasti veřejné správy. Výkon takovýchto úkonů je obecně upraven v části IV. zák. č. 

500/2004 Sb., správního řádu. Jmenovitě jde o vyjádření, osvědčení a sdělení správního 

orgánu. Pro agendy přenesené působnosti je charakteristické, že mají povahu výkonu veřejné 

moci. Dle § 61 odst. 2 se při výkonu přenesené působnosti orgány obce řídí zákony a jinými 

právními předpisy, nejde-li o vydání nařízení obce, též opatřeními příslušných orgánů veřejné 

správy přijatými při kontrole výkonu této působnosti, jakož i usneseními vlády a směrnicemi 

ústředních správních úřadů. Tato usnesení a směrnice, musí být publikovány ve Věstníku 

                                               

28 KOPECKÝ, M. opak. cit. 2010, str. 193.

29
VEDRAL, J., VÁŇA, L., BŘEŇ, J., PŠENIČKA, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 

52.
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vlády pro orgány krajů a orgány obcí, aby obce měly povinnost se jimi řídit, a dále nemohou 

obcím ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem.

2.2 Rozsah přenesené působnosti a jeho změny

V případě přenesené působnosti zákon o obcích rozlišuje tři základní typy obcí podle 

rozsahu státní správy jim svěřené (srov. § 64 a § 66 OZŘ). První skupinou jsou obce, které 

vykonávají státní správu v tzv. základním rozsahu (tzv. obce I. stupně), druhou tvoří obce 

s pověřeným obecním úřadem (tzv. obce II. stupně) a třetí obce s rozšířenou působností (tzv. 

obce III. stupně).  Obce II. a III. stupně jsou taxativně určeny zák. č. 314/2002 Sb., o 

stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 

Ke změně zákonem stanoveného základního rozsahu přenesené působnosti může dojít 

postupem podle zákona o obcích či postupem podle zvláštních zákonů. Prvním možným 

způsobem je postup podle § 63 OZŘ, který obcím, jejichž orgány vykonávají přenesenou 

působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, umožňuje uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu30, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou 

působnost nebo její část pro orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) účastníkem 

veřejnoprávní smlouvy. Předmětem takovéto veřejnoprávní smlouvy však nemůže být 

přenesená působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům jen některých obcí. Navíc 

je k jejímu uzavření třeba souhlasu krajského úřadu. Za druhé může ke změně dojít 

rozhodnutím krajského úřadu v přenesené působnosti dle § 65 OZŘ. V případě, že obec 

neplní povinnost podle § 7 odst. 2 OZŘ31, rozhodne krajský úřad, že pro ni bude přenesenou 

působnost nebo její část vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří. 

Při vydání tohoto rozhodnutí nepostupuje krajský úřad podle správního řádu.  Zároveň s tímto 

rozhodnutím má povinnost rozhodnout i o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti. 

                                               

30„ Veřejnoprávními smlouvami v užším smyslu rozumíme dvoustranné  nebo vícestranné správní úkony, které zakládají, mění nebo ruší 

vztahy správního práva. Alespoň jednou smluvní stranou je vždy subjekt veřejné správy. (HENDRYCH, D. a kol. Správní právo (obecná 

část). 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 238).

31 § 7 odst. 2 OZŘ až do 1.1.2003 obsahoval ustanovení, že orgány obcí popř. orgány městského obvodu nebo městské části jsou povinny 

zabezpečit úkoly v přenesené působnosti. V platném znění již toto explicitně vyjádřeno není a povinnost obce k výkonu přenesené 

působnosti je dovozována nepřímo z dalších ustanovení obecního zřízení.
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Třetím způsobem je pak postup podle zvláštního zákona32, na základě kterého může dojít ke 

změně rozsahu přenesené působnosti.

Zvláštní rozsah přenesené působnosti dle obecního zřízení přísluší obecním úřadům v obcích 

s pověřeným obecním úřadem, v obcích s rozšířenou působností, dále orgánům statutárních 

měst, jakož i orgánům jejich městských částí a obvodů.

Obce s pověřeným obecním úřadem

Jako pověřený obecní úřad je pro účely výkonu přenesené působnosti označován 

v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 

2 písm. b) obecní úřad, který vedle přenesené působnosti v základním rozsahu, vykonává 

v rozsahu zvláštními zákony jemu svěřenou přenesenou působnost ve správním obvodu 

určeném prováděcím právním předpisem. Okruh pověřených obecních úřadů je stanoven 

v příloze 1 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 

obcí s rozšířenou působností, jejich správní obvody jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva 

vnitra ze dne 15. srpna 2002 publikované pod č. 388/2002 Sb.

Obecní zřízení neumožňuje těmto obecním úřadům uzavírat veřejnoprávní smlouvy o 

výkonu přenesené působnosti, resp. neumožňuje je uzavírat nad rámec základního rozsahu 

přenesené působnosti. Přenesená působnost pověřených obecních úřadů je stanovena na

příklad v § 76 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny či v § 13 odst. 8 zák. č. 

99/2004 Sb., o rybářství.

Obce s rozšířenou působností

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené 

působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a 

úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který vedle přenesené působnosti 

v základním rozsahu a rozsahu stanoveném pro pověřené obecní úřady, vykonává v rozsahu 

jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném 

prováděcím právním předpisem. Okruh obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je 

stanoven v příloze 2 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 

                                               

32
Srov. § 13 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
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stanovení obcí s rozšířenou působností, jejich správní obvody jsou pak opět stanoveny ve 

vyhlášce Ministerstva vnitra ze dne 15. srpna 2002 publikované pod č. 388/2002 Sb.

Obdobně jako obce vykonávající přenesenou působnost v základním rozsahu mohou 

obce s rozšířenou působností nacházející se ve správním obvodu téhož krajského úřadu spolu 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž bude obecní úřad jedné obce vykonávat přenesenou 

působnost nebo její část pro obecní úřad jiné obce (jiných obcí), která je účastníkem 

veřejnoprávní smlouvy. K uzavření této smlouvy je třeba souhlasu Ministerstva vnitra, které 

jej vydává po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným 

ústředním správním úřadem. 

Podle § 66b OZŘ je Ministerstvo vnitra po předchozím projednání též oprávněno 

rozhodnout o odnětí výkonu přenesené působnosti či její části, pokud obec s rozšířenou 

působností neplní povinnost dle § 7 odst. 2 OZŘ. Stejně jako krajský úřad v případě obcí se 

základním rozsahem přenesené působnosti, rozhodne Ministerstvo zároveň o převodu 

příspěvku na výkon přenesené působnosti. 

Rozsah přenesené působnosti obcí III. stupně vyplývá především ze zák. č. 320/2002 

Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, 

kterým byla státní správa, jejíž výkon do 31. 12. 2002 příslušel okresním úřadům, přenesena 

především na nově vzniklé obecní úřady s rozšířenou působností a krajské úřady.

2.3 Nařízení

Nařízení lze všeobecně charakterizovat jako právní předpis, který vydal k tomu 

zmocněný orgán veřejné správy nebo vláda k provedení zákona, a který je považován za 

obecnou formu normotvorby veřejné správy.33 Dle D. Hendrycha je znakem orgánů 

podílejících se na vydávání odvozené normotvorby specializace. Zákon je výslovně zmocňuje 

k provedení určité právní úpravy. Ve zmocnění uvádí, co požaduje (nebo umožňuje) a 

v jakém rozsahu. Hledá odborníka-specialistu, který by stanovil to, co není možné či vhodné 

upravit zákonem. V případech, kdy potřebuje, aby úpravy byly přijímány podle jednotlivých 

územních celků, deleguje tuto pravomoc na subjekty místní správy.34 U orgánů územní 

                                               

33 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha: ASPI, 2013, str. 59.

34 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo (obecná část). 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 66.
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samosprávy, tak může učinit pouze v oblasti přenesené působnosti, nikoliv samostatné, u 

které je ústavně zaveden odlišný režim.35

Základní zákonnou úpravu, která vychází z úst čl. 79 odst. 3 Ústavy, představuje § 11 

odst. 1 OZŘ. Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích 

nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna36. Problematickým se může zdát slovní spojení 

„v mezích zákona“, které by se dalo vykládat, jako požadavek na stanovení hranic onoho 

zmocnění v každém zvláštním zákoně. K tomuto již J. Hoetzel uvedl, že „může-li zákon 

zmocniti správní úřad, aby vydával konkrétní správní akty zcela podle volného uvážení (a co 

takových případů je!) nelze usouditi, proč by zákon nemohl takové zmocnění dávati k tvoření 

nařízení, která jako abstraktní normy dávají větší záruky objektivnosti a spravedlnosti.“ 37

Ústavní soud k tomuto uvedl, že již „prostřednictvím podmínky zákonného zmocnění 

(čl. 79 odst. 3 Ústavy) je existence či neexistence takového zmocnění vždy v dispozici 

zákonodárce. V tomto ohledu - při respektu k vyvažování vztahů mezi mocí výkonnou a 

zákonodárnou - zde není naléhavá potřeba vyvozovat zvláštní ústavní omezení ministerstva či 

jiného správního orgánu pro jejich podzákonnou normotvorbu v ústavním pořádku. Při 

respektování dělby moci (restriktivní výklad zákonného zmocnění) a principu právní jistoty je 

(a má být) zmocnění pro vydání právního předpisu natolik přesné a konkrétní co do svého 

rozsahu, obsahu a účelu, že ministerstvo či jiný správní orgán nemá možnost se od zákonných 

limitů odchýlit a uplatnit tak např. svou vlastní právní (politickou) vůli vzdor Parlamentu. 

Takový požadavek na zákonné zmocnění, aby co nejpřesněji vymezovalo obsah, účel a rozsah 

úpravy lze dovodit z principu předvídatelnosti práva založeného na čl. 1 odst. 1. 

Nerespektování některého ze tří prvků zmocňovací normy vede k závěru o nedostatku

zákonného zmocnění k vydání prováděcího předpisu.“38

Cílem nařízení, jakožto prováděcího právního předpisu, je regulovat určité 

společenské vztahy a záležitosti s ohledem na místní podmínky. „Obec při vydání nařízení 

musí postupovat „secundum et intra legem“, nikoliv „praeter legem“, jí vydaný předpis musí 

                                               

35 HENDRYCH, D. a kol. opak. cit.  str. 66.

36 Zmocnění k vydání nařízení obsahuje například zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zák. č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší, zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikaní.

37 HOETZEL, J. opak cit. str. 55.

38 Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2010, sp. zn. Pl. ÚS 6/07.
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být obecný a upravovat právní poměry neurčité množiny adresátů, nemůže zasahovat do věcí 

vyhrazených zákonu a jiným právním předpisům (nesmí být s nimi v rozporu) a musí 

obsahově vystihnout ten pro další právní úpravu otevřený prostor, jenž odpovídá rámci 

vymezenému zmocňujícím zákonem a jeho intenci.“39

Nařízení obce spadá do působnosti rady obce.40 V obcích kde se rada nevolí, náleží 

pravomoc vydávat nařízení v přenesené působnosti zastupitelstvu obce.41 Při vydání nařízení 

v přenesené působnosti se orgány obce musí řídit vedle zákonů též tzv. „jiným právním 

předpisem“ (§ 61 odst. 2 písm. b) bod 1 OZŘ), kterým v tomto směru může být i jiný 

podzákonný právní předpis, tedy i nařízení a obecně závazná vyhláška obce.42

K vzájemnému vztahu těchto podzákonných právních předpisů Ústavní soud 

judikoval, že „pravomoc vydávat právní předpisy ve sféře působnosti samostatné ve formě 

obecně závazných vyhlášek je založena jiným ustanovením Ústavy, čl. 104 odst. 3. Podle § 35 

odst. 3 písm. a) zákona o obcích se obec při vydávání obecně závazných vyhlášek řídí pouze 

zákonem a nikoli již jinými právními předpisy. V oblasti samostatné působnosti se přitom 

uplatňuje tzv. výhrada zákona (čl. 104 odst. 1 Ústavy): samostatnou působnost obcí a krajů 

tak lze ústavně konformním způsobem regulovat právním předpisem, který má minimálně sílu 

zákona, nikoli normou nižší právní síly. Pro Ústavní soud z toho plyne jednoznačný závěr, že 

by nemohl být příslušným pro posouzení souladu obecně závazné vyhlášky obce s jiným 

právním předpisem, který má nižší právní sílu než zákon, a nemohl by pro případný rozpor s 

podzákonným právním předpisem obecně závaznou vyhlášku zrušit. Napadeným právním 

předpisem je však nařízení obce. V případě přenesené působnosti se výhrada zákona 

neuplatní, takže zákon může svěřit danou problematiku právním předpisům nižší právní síly a 

může také upravit vzájemné vztahy mezi nimi. Jestliže zákon stanoví, že nařízení obce o 

stavební uzávěře musí být v souladu s cíli, záměry a dokumentací územního plánování, pak 

tímto blanketním způsobem závazně vymezil jeho obsah. Pokud nařízení obce o stavební 

uzávěře nebude v souladu s cíli, záměry a dokumentací územního plánování, dostane se do 

rozporu nejen s konkrétní obecně závaznou vyhláškou obce, ale i do rozporu se zákonem, 

který soulad s cíli, záměry a dokumentací územního plánování podle obecně závazné 

                                               

39Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/06.

40 § 102 odst. 2 písm. d) OZŘ.

41 § 102 odst. 4 OZŘ.

42 KOPECKÝ, M. opak. cit. 2010, str. 152.
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vyhlášky přikazuje. Ústavní soud je příslušný proto, aby soulad napadeného nařízení obce s 

čl. 9 odst. 3 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu posoudil.“43

Zák. č 320/2002 Sb. zmocnil obce III. typu k vydání prováděcích předpisů na místo 

rušených okresních úřadů – tyto právní předpisy dostaly název „nařízení obce s rozšířenou 

působností“. Podle § 11 odst. 2 OZŘ může obec vykonávající rozšířenou působnost (§66) za 

podmínek stanovených v odstavci 1 vydat nařízení obce pro správní obvod stanovený 

zvláštním právním předpisem. Dle M. Kopeckého, může-li rada jedné obce vydávat předpisy

závazné i na území jiných obcí, i když územní rozsah neplyne z dohody dotčených obcí, ale 

z vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící zákon, zasahuje taková úprava do práv jiných 

samosprávných celků, čímž se jeví minimálně nevhodná, spíše však odporující ústavně 

zaručenému právu na samosprávu.44 Stejného názoru je i S. Kadečka, který publikoval, že „k 

přijímání nařízení obcí obcemi s rozšířenou působností pro obvod tzv. malého okresu je třeba 

v prvé řadě uvést, že naprosto postrádá demokratickou legitimaci a jako takové je v rozporu 

ústavním pořádkem ČR.“45 Skupina měst podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 11 

odst. 2 OZŘ, s tím, že podle jejich přesvědčení představují nezákonný zásah do práv 

stěžovatelů na územní samosprávu, jakož i do ústavně zaručených práv a svobod občanů 

obce, kterou představují. Ústavní soud však jejich návrh odmítl s tím, že stěžovatelé nejsou k 

podání návrhu na zrušení části označených zákonů oprávněni a meritem věci se tak doposavad 

nezabýval.46

2.4 Kontrola a dozor v oblasti přenesené působnosti

Kontrola obcí v oblasti přenesené působnosti

Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí je činností krajských úřadů, prováděná 

jimi pověřenými zaměstnanci, jejímž účelem je zjištění, zda orgány územních samosprávných 

celků dodržují zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též usnesení vlády a směrnice 

ústředních správních úřadů a podle textu zákonných ustanovení i opatření příslušných orgánů 

veřejné správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti.47 Jednotlivá ustanovení o 

                                               

43 Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 9/04. 

44 KOPECKÝ, M. opak cit, 2010. str. 153.

45 KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, str. 145.

46 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. března 2003, sp. zn. III. ÚS 590/02.  

47 KOPECKÝ, M. opak cit, 2010. str. 332.
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kontrole obsažená v obecním zřízení doznala na první pohled velkých změn přijetím zák. č. 

64/2014 Sb. Například § 129 b) o kontrole výkonu přenesené působnosti byl z původních pěti 

odstavců zkrácen na pouhé dva. Avšak jak plyne z důvodové zprávy k tomuto zákonu, 

předmětná právní úprava se přesunula do zák. č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád, který se na 

kontrolu podle obecního zřízení plně aplikuje. 

Dozor nad výkonem záležitostí v přenesené působnosti

Dozor nad výkonem přenesené působnosti, jak jej popisuje M. Kopecký, má povahu 

hierarchického správního dozoru. Výkon uskutečňují správní úřady a v případě vícestupňové 

organizace územní samosprávy i orgány vyššího územního samosprávného celku. Hlavním 

smyslem dozoru je zabezpečení řádného jednotného výkonu státní správy na celém území 

státu a proto se dozorující orgány neomezují pouze na otázku zákonnosti, ale reflektují 

dodržování kritérií širších (např. soulad s interními akty vlády).48

Úprava dozoru nad vydáním a obsahem nařízení obcí je obsažen v § 125 OZŘ. 

Odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad obec 

ke zjednání nápravy.  Není-li náprava do 60 dnů od doručení výzvy zjednána, rozhodne 

krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení a zároveň stanoví obci přiměřenou lhůtu 

ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce v této lhůtě nápravu, krajský úřad zruší 

své rozhodnutí neprodleně poté, co od obce obdržení sdělení o této skutečnosti, jehož přílohou 

je i nařízení obce, kterým byla zjednána náprava. Speciální úpravu obsahuje obecní zřízení 

pro případ zřejmého rozporu nařízení obce s lidskými právy a základními svobodami. 

V takovém případě může krajský úřad pozastavit účinnost nařízení i bez předchozí výzvy 

k zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu ani ve stanovené lhůtě, podá 

ředitel krajského úřadu do dalších třiceti dnů Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení 

obce. Jestliže Ústavní soud tento návrh zamítne, odmítne nebo jinak řízení zastaví, rozhodnutí 

krajského úřadu o pozastavení účinnosti nařízení obce pozbývá platnosti dnem, kdy 

rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. V případě, kdy orgán obce zjedná nápravu 

před rozhodnutím Ústavního soudu, neprodleně jemu i krajskému úřadu tuto skutečnost sdělí. 

Krajský úřad pak zruší do 15 dnů od obdržení sdělení své rozhodnutí o pozastavení účinnosti 

nařízení obce.

                                               

48 KOPECKÝ, M. opak cit, 2010. str. 340.
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Dozor nad vydáním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí 

v přenesené působnosti nalezneme v § 126 OZŘ.   Odporuje-li takovýto akt zákonu, jinému 

právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnici ústředního správního úřadu 

nebo opatření krajského úřadu přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve 

krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li ji obec do šedesáti dnů od doručení 

výzvy, krajský úřad takovýto akt zruší a rozhodnutí o jeho zrušení sdělí obecnímu úřadu. 

Krajský úřad může zrušit i bez předchozí výzvy usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření obce 

v přenesené působnosti, je-li ve zřejmém a závažném rozporu se zákonem.

2.5 Shrnutí

Čl. 105 Ústavy umožňuje zákonem či na základě zákona přenést výkon některých 

státních činností na obce resp. jejich orgány. Výkon přenesené působnosti je činností 

delegovanou, pro obce povinnou.

Obecní zřízení vymezuje přenesenou působnost pouze odkazem na zvláštní zákony a 

věci v nich takto stanovené. Pro tyto činnosti je především charakteristické, že mají povahu 

výkonu veřejné moci, při kterém jsou obce vázány zákony a jinými právními předpisy, nejde-

li o vydání nařízení obce, též opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při 

kontrole tohoto výkonu, jakož i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

Podrobnější úpravu obsahuje OZŘ pokud jde o orgány obce, které takto vymezenou 

působnost vykonávají s tím, že není-li stanoveno jinak, je tímto výkonem nadán obecní úřad. 

V hlavě VI. a VII. OZŘ je pak obsažena úprava kontroly a dozoru nad výkonem této obecní 

působnosti, s tím, že v případě kontroly se použije i úprava obsažená v kontrolním řádu. 

Zákon o obcích rozlišuje tři typy obcí podle rozsahu státní správy jim svěřené. První 

skupinu, které je přikázáno vykonávat státní správu v základním rozsahu, tvoří všechny obce. 

Druhou skupinu tvoří obce s pověřeným obecním úřadem a třetí obce s rozšířenou působností, 

jež jsou taxativně určeny v zák. č. 314/2002 Sb. S výjimkou obcí s pověřeným obecním 

úřadem upravuje zákon pro obce v rámci jednotlivých skupin možnost uzavřít mezi sebou 

veřejnoprávní smlouvy, jimiž může být rozsah výkonu přenesené působnosti u jednotlivých 

obcí upraven. Obecní zřízení také v případě těchto dvou skupin upravuje postup pro případ, že 

obec své zákonné povinnosti neplní.
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Mezi nejdůležitější kompetence obce při výkonu přenesené působnosti patří pravomoc 

vydat na základě zvláštního zákonného zmocnění nařízení obce. Ústavní soud ve svých 

nálezech postupně věnoval pozornost nejen vlastní povaze obecního nařízení, povinnému 

zákonnému zmocnění, ale i vzájemnému vztahu nařízení obce a jiných podzákonných 

právních předpisů, čímž byla většina sporů v této oblasti vyřešena.

Totéž se nedá říci o způsobu financování přenesené působnosti. V Ústavě ČR chybí 

ustanovení, které by podmiňovalo přenos státních úkolů na obce přenosem odpovídajících 

finančních prostředků. Příspěvek na výkon státní správy je tak každoročně stanoven až ve 

státním rozpočtu. Ústavností přístupu, kdy příspěvek pokrývá jen část nákladů na výkon 

přenesených činností, se zabýval i Ústavní soud, který v tomto ohledu konstatoval, že 

podrobnější legislativní úprava se jeví žádoucí, nicméně protiústavnost by v úpravě výše 

příspěvku byla shledána až v případě, že by byla ohrožena existence funkční územní 

samosprávy. 

3 Samostatná působnost – ústavní záruky v českém a 

německém právu

3.1 Ústavní garance obecní samosprávy v ČR

Právo na samosprávu je územním samosprávným celkům garantováno již čl. 8 Ústavy. 

Z jeho systematického zařazení spadá garance územní samosprávy mezi tzv. podstatné 

náležitosti demokratického právního řádu, které tvoří materiální jádro Ústavy a proto je jejich 

změna nepřípustná.49

Tento univerzální ústavní princip je dále rozvíjen v čl. 99 až čl. 105, tedy v hlavě 

sedmé ústavy ČR, jež nese název územní samospráva. Tato ústavní úprava charakterizuje 

územní samosprávné celky (obce a kraje) jako územní společenství občanů mající právo na 

samosprávu. Samosprávný charakter zdůrazňuje i ustanovení, podle kterého jsou tyto celky 

                                               

49
RYCHETSKÝ, P., LANGÁŠEK, T., HERZ, T., MLSNA, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. 

Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 87.
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samostatně spravovány svými demokraticky volenými zastupitelstvy. Úpravu jejich konkrétní 

působnosti však přenechává ústava běžnému zákonodárství. Velmi významnou ústavně 

garantovanou pravomocí je právo zastupitelstev v mezích své působnosti vydávat místní 

právní předpisy, tedy obecně závazné vyhlášky. Další neopomenutelnou záruku samostatného 

výkonu svých práv, představuje ústavně zakotvená soudní ochrana, především z čl. 87 odst. 1 

písm. c) Ústavy plynoucí pravomoc Ústavního soudu projednávat ústavní stížnosti 

zastupitelstev územních samosprávných celků proti nezákonnému zásahu státu.50

Na ústavní úrovni je též založena právní osobnost územních samosprávných celků, 

neboť se dle čl. 101 odst. 3 Ústavy jedná o veřejnoprávní korporace, jimž je zaručeno právo 

vlastnit majetek a s ním podle vlastního rozpočtu hospodařit. Toto ustanovení tak zároveň 

představuje ekonomický základ práva na samosprávu. Samostatnost obcí a krajů smí být 

státním dozorem při výkonu samosprávy dotčena jen, vyžaduje-li to ochrana zákona a 

způsobem zákonem stanoveným.

Z prostého ústavního textu vyplývá, že Ústava ponechává samosprávu v rukou moci 

zákonodárné a že vlastní ústavní limity zasahování státu do výkonu, ale též samotného 

ustavení samosprávy, jsou volné. Ústavodárce touto poměrně stručnou úpravou otevřel velký 

prostor nejen pro zákonodárce, ale též pro Ústavní soud, který v rámci řízení o posuzování 

souladu zákonů s ústavním pořádkem ústavně zaručená práva včetně práva na samosprávu 

vykládá a tím upřesňuje jejich ústavně zaručený obsah.51

3.1.1 Vybrané aspekty obecní samosprávy v judikatuře ústavního 

soudu

Ústavní soud České republiky zahájil svou činnost 15. července 1993 a od té doby se 

věnuje v rámci své činnosti tématu územní samosprávy v podstatě nepřetržitě. V mnoha 

oblastech prošel a v jiných stále prochází náhled Ústavního soudu na danou problematiku 

velmi zajímavým vývojem.

                                               

50
Na tento článek pak navazuje úprava v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jež opravňuje zastupitelstvo k podání ústavní stížnosti 

pro nezákonný zásah státu, kterým bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

51
RYCHETSKÝ, P., LANGÁŠEK, T., HERZ, T., MLSNA, P. a kol. opak. cit. str.1060.
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Obsah práva na samosprávu

Jedním z hlavních témat, kterým se judikatura Ústavního soudu zabývala a stále zabývá, 

je garance samosprávy ve smyslu garance jejího obsahu.

Dle Ústavního soudu tvoří místní samospráva nezastupitelnou složku rozvoje 

demokracie, kterou je třeba chápat jako výraz práva a schopnosti místních orgánů, v mezích 

daných zákonem, v rámci své odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva regulovat a řídit

část veřejných záležitostí.52

„Vymezení oné části veřejných záležitostí, již je místní nebo oblastní společenství 

občanů způsobilé řídit, je svěřeno zákonodárci, čili státní moci (čl. 104), nikoli ústavodárci, 

který by na nejvyšší úrovni vnitrostátního práva vymezoval záležitosti místního významu.“53

Garanci územní samosprávy tak Ústavní soud označil jako lakonickou, neboť právo na 

samosprávu nemůže být na jedné straně zákonodárcem vyprázdněno, na druhé straně „je však 

jisté, že zákonodárce má široký prostor pro určení záležitostí, jež je nejlépe spravovat na 

místní nebo oblastní úrovni bez větších zásahů ústřední státní moci. Nepoliticky, vysloveně z 

právních, ekonomických, politologických a dalších hledisek, lze stěží předem určit, které 

záležitosti mají místní nebo oblastní dopad a zaslouží si proto vynětí z působení ústřední 

moci. Rozhodování o kompetencích územní samosprávy je vždy politické.“ 54

Tento přístup potvrdil Ústavní soud například i v nálezu Pl. ÚS 50/06, který se zabýval 

ústavností zákonodárcem zvolených koeficientů vycházejících z počtu obyvatel a velikostních 

kategorií obcí v zákoně o rozpočtovém určení daní, ve kterém konstatoval, že „prostor k 

derogačnímu zásahu Ústavního soudu by nastal pouze tehdy, pokud by bylo zjištěno a 

prokázáno, že daná právní úprava prakticky znemožňuje ústavně zaručené právo územních 

samosprávných celků na samosprávu podle článku 8 Ústavy ČR.“55

Podstatně odlišný přístup k obsahu práva na samosprávu zvolil Ústavní soud 

v nálezech, ve kterých soud dovodil nejen aplikovatelnost principu proporcionality při kolizi 

                                               

52
Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 1996, sp. zn. Pl. ÚS  1/96.

53
Nález Ústavního soudu ze dne 5. února 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02.

54
Nález Ústavního soudu ze dne 5. února 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02.

55
Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/06.
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základních práv i v případě zásahu státu do práva na samosprávu56, ale též ústavní garanci 

materiálního aspektu tohoto práva.

Dle Ústavního soudu sice „Ústava sama přímo nevyjmenovává konkrétní oblasti, v 

nichž se právo na územní samosprávu může realizovat a svěřuje stanovení podrobností 

zákonu dle čl. 104 odst. 1 Ústavy (takovému, jakým je např. § 10 obecního zřízení), to však 

neznamená, že ústavní garance práva na územní samosprávu se vyčerpává formálně pouze 

stanovením výhrady zákona.“57

Nadto zase v jiném nálezu Ústavní soud konstatoval, že ve sféře samostatné 

působnosti existují územní samosprávě ústavně garantované bytostně vlastní oblasti, do 

kterých spadají záležitosti, které jsou převážně místního nebo regionálního dopadu a jejichž 

úprava je v zájmu obce a jejích občanů. Nepochybně mezi ně dle Ústavního soudu patří

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství, ochrana životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, 

užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti a územní rozvoj obce.58 Ústavní soud tak 

v tomto nálezu, na který obsahově navázaly i nálezy Pl. ÚS 6/13, IV. ÚS 2315/12 a III. ÚS 

2336/12 bezesporu dovodil a vymezil existenci určitých Ústavou implicitně předpokládaných 

limitů, jimiž je zákonodárce omezen.59

Ústavní limity zásahu

S obsahem práva na samosprávu nepochybně souvisí i problematika zásahů orgánů 

státní správy do jejího výkonu. Bohatá judikatura Ústavního soudu přiměla zákonodárce 

k přijetí nové úpravy této oblasti, což se projevilo ve vytvoření poměrně komplikovaného 

systému dozoru a kontroly. V této oblasti se práce zaměří jen na několik nálezů, ze kterých 

lze dovodit určité obecné zásady, které musí stát a jeho dozorové orgány respektovat.

Velmi významný princip, a to princip restriktivního výkladu zákona, judikoval 

Ústavní soud ve svém rozhodnutí IV. ÚS 331/02, když uvedl, že „zásah státu ve smyslu čl. 

101 odst. 4 Ústavy ČR nesmí být v rozporu s ústavně zakotvenými znaky samosprávy a je 

                                               

56
Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2006, sp. zn. Pl. ÚS 51/06.

57
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2011, sp. zn. Pl. ÚS 56/10.

58
Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2007, sp. zn. Pl. ÚS 30/06.

59
RYCHETSKÝ, P., LANGÁŠEK, T., HERZ, T., MLSNA, P. a kol. opak. cit. str. 1062.
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přípustný toliko tehdy, pokud to ochrana zákona nepochybně vyžaduje. Vyjádřeno jinými 

slovy, požadavek ochrany zákona je tak podmínkou nutnou, jejíž naplnění nelze dovodit 

extenzivním výkladem nemajícím oporu v dikci zákonné úpravy, byť by byl konstruován 

logickým způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o jeho účelnosti a rozumném smyslu. Zásah 

státu do ústavně zaručeného práva na samosprávu je totiž podle přesvědčení Ústavního soudu 

možno připustit toliko za situace, kdy je porušení zákona ze strany územního samosprávného 

celku dovozeno subsumpcí pod právní normu vyloženou secundum et intra, nikoliv již praeter 

legem. Tomuto nazírání na danou problematiku konečně odpovídá i ta skutečnost, že se jedná 

o ústavně založenou výjimku zasahující do jednoho ze znaků demokratického právního státu, 

jímž existence místní samosprávy nepochybně je, a kterou je třeba, v souladu s obvyklou 

zásadou právní o vztahu pravidla a výjimky, interpretovat a posléze aplikovat restriktivním 

způsobem.“60

Ústavní požadavek ochrany zákona rozvíjí i nález I. ÚS 471/2000, ve které Ústavní 

soud podmiňuje pozastavení opatření obecního zastupitelstva podle ustanovení § 62 odst. 1 

zákona o obcích existencí bezprostředního příčinného vztahu mezi takovým opatřením a 

tvrzenou protizákonností. „To znamená, že nelze pozastavit výkon jakéhokoliv opatření 

zastupitelstva obce jen proto, že v jeho činnosti shledá okresní úřad protizákonnost s tímto 

opatřením přímo nesouvisející, nýbrž tak lze učinit pouze tehdy, jestliže okresní úřad zjistí, že 

mezi protizákonností rozhodnutí obce a pozastavením takového rozhodnutí bezprostřední 

vztah skutečně existuje.“61

V rozhodnutí o návrhu na zrušení § 19 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, který 

obsahoval právo státu při bezúplatném převodu či přechodu movitých věcí, práv a nemovitostí 

na kraj a při finanční spoluúčasti na pořízení takového majetku krajem si vyhradit stanovení 

podmínek pro další hospodaření a nakládání s tímto majetkem, stanovil Ústavní soud 

zákonodárci hranici v podobě zákazu libovůle a diskriminace, když konstatoval, že „stav, kdy 

stát se cítí být oprávněn zavázat samosprávné kraje jakýmikoliv podmínkami, jejichž neplnění 

navíc sankcionuje citelnými pokutami, je rozporný s čl. 101 odst. 4 Ústavy, podle kterého stát 

může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana 

zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Napadené platné a účinné znění ustanovení § 

                                               

60
Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 2002, sp. zn. IV. ÚS 331/02.

61
Nález Ústavního soudu ze dne 4. října 2000, sp. zn. I. ÚS 471/2000.
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19 odst. 1 zákona o krajích však neobsahuje žádné zákonné vymezení pro stanovení 

podmínek hospodaření s nabytým majetkem a zakládá tedy absolutní volnost či spíše možnost 

libovůle orgánů státu při jejich stanovení. Takový stav umožňuje, že ve stejných případech 

nemusí být postupováno stejně, možné budoucí rozhodnutí orgánů státu je nepředvídatelné, a 

ve svých důsledcích může závažným způsobem porušovat rovnost samosprávných subjektů, 

kterým je majetek převáděn, či na které přechází.“62

Vydávání obecně závazných vyhlášek

Vůbec nejčastějším tématem, kterým se Ústavní soud v oblasti obecní samosprávy 

zabýval, je ústavně zakotvená pravomoc zastupitelstev obcí vydávat v rámci své působnosti 

obecně závazné vyhlášky.  Pohled Ústavního soudu na problematiku ústavnosti obecně 

závazných vyhlášek obcí a na jejich postavení vůbec prošel za poslední čtvrtstoletí 

pozoruhodným vývojem, který sám Ústavní soud dává do souvislosti s rozvíjením české 

demokracie a měnící se podobou zákonodárství v období dvou desítek let po pádu totalitního 

režimu, ustálením pojetí ústavní garance práva územních samosprávných celků na 

samosprávu a současným poklesem případů, kdy obce překročí své kompetence oproti 90. 

letům.63

Na počátku tohoto vývoje stojí nález Pl. ÚS 5/93, ve kterém Ústavní soud čl. 4 odst. 1 

LPS upřednostňuje před čl. 104 odst. 3 Ústavy vycházejíc z podzákonného charakteru obecně 

závazných vyhlášek, které jsou vydávány v mezích zákonem stanovené působnosti obcí, tedy 

„na základě a v mezích zákona. K vydání obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem jsou 

právní povinnosti, je obec proto oprávněna jenom v případě výslovného zákonného 

zmocnění.“64 Ústavní soud sice ve své judikatuře kontinuálně uváděl, že obce jsou zmocněny 

k originální normotvorbě, ale sám tuto tezi v následujícím argumentu relativizoval již 

zmíněnou nutností speciálního zákonného zmocnění pro uložení povinnosti.65

Obrat ve výkladovém pojetí přinesl až nález Pl. ÚS 46/06, ve kterém Ústavní soud 

prohlásil, že vzhledem k posunu právního prostředí opouští restriktivní výklad ustanovení čl. 
                                               

62
Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002, sp. zn. Pl. ÚS 1/02.
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MÜLLEROVÁ, H. Obecně závazné vyhlášky obcí v nové judikatuře Ústavního soudu: pohyb zvířat v obci a související otázky. Správní 

právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2011, (7): 385-403. str. 386.
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Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/93.

65
Srov. sp. zn. Pl. ÚS 18/94, sp. zn. Pl. ÚS 5/99 či sp. zn. Pl. ÚS 62/04.
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104 odst. 3 Ústavy. Obce tak nově, na rozdíl od vydání právních předpisů v přenesené 

působnosti ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy, k vydání obecně závazných vyhlášek v mezích 

své věcné působnosti, a to když jsou jimi ukládány povinnosti, žádné další zmocnění 

nepotřebují (s výhradou ukládání daní a poplatků vzhledem k čl. 11 odst. 5 Listiny).

Ani v rámci nového pojetí obecní normotvorby není obec oprávněna přijímat obecně 

závazné vyhlášky v celé šíři své samostatné působnosti. Ústavní soud pokládá § 10 OZŘ za 

součást zákonného vymezení samostatné působnosti obcí a omezuje pravomoc k vydání 

těchto norem pouze na oblasti v tomto ustanovení obsažené. Jinými slovy obec nepřekročí 

vymezenou věcnou působnost, nemá-li k dispozici explicitní zmocnění ve zvláštním zákoně, 

pohybuje-li se v mantinelech ustanovení § 10 OZŘ.66

Zároveň Ústavní soud v již zmíněném nálezu Pl. ÚS 45/06 připustil, že nové pojetí 

připouští situace, ve kterých se úprava obsažená v obecně závazných vyhláškách bude krýt s 

úpravou zákonnou, ale se kterou nesmí být v rozporu. „Odpověď na otázku, zda obec 

nepřekročila meze své zákonné působnosti tím, že normuje oblasti vyhrazené zákonné úpravě, 

předpokládá identifikaci předmětu a cíle regulace zákona na straně jedné a obecně závazné 

vyhlášky na straně druhé. Pokud se nepřerývají, nejde bez dalšího říci, že obec nesmí 

normovat určitou záležitost z důvodu, že je již regulována na úrovni zákona.“67 Ústavní soud 

tak již automaticky neshledává překrytí předmětů právních úprav jako důvod pro zrušení, ale 

posuzuje, zda obec s ohledem na místní podmínky nesledovala touto úpravou odlišný cíl.  

V této souvislosti je třeba ještě zmínit, že Ústavní soud si při přezkumu obecně 

závazných vyhlášek postupně osvojil test tzv. čtyř kroků, který se stal pro tuto oblast určitým 

standardem. Nejprve Ústavní soud přezkoumává pravomoc obce vydat obecně závaznou 

vyhlášku. Následuje posouzení, zda se při této činnosti obec nepohybovala mimo zákonem 

vymezenou věcnou působnost, tedy zda jednala ultra vires. Třetím krokem je vyřešení otázky, 

zda obec zákonem jí svěřenou působnost nezneužila. V posledním fázi se Ústavní soud 

zabývá obecně závaznou vyhláškou z hlediska „nerozumnosti“. Prvá dvě kritéria jsou kritérii 
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MÜLLEROVÁ, H. opak. cit. str. 389.
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Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06.
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formálními, zatímco zbylá dvě se vztahují k samotnému obsahu napadeného předpisu, 

přestože i ty vykazují aspekty jednání ultra vires (v materiálním slova smyslu).68

3.2 Ústavněprávní garance samosprávy ve Spolkové republice 

Německo

Vzhledem k federativnímu uspořádání Spolkové republiky Německo nalezneme 

ústavněprávní garanci samosprávy nejen ve spolkovém Základním zákoně, ale také 

v ústavách jednotlivých spolkových zemí. Záruky plynoucí ze Základního zákona je pak třeba 

chápat jako minimálně garantovaný základ územní samosprávy, kterým jsou spolkové země 

při přijímání svých právních předpisů vázány, ale který mohou ve svých zemských ústavách a 

na ně navazujících zákonech rozšiřovat a doplňovat.69

Nejdůležitějším ustanovením ústavněprávní garance obecní samosprávy je čl. 28 odst. 

2 věta první Základního zákona (dále jen GG), podle kterého musí být obcím zajištěno právo 

v mezích zákona spravovat všechny záležitosti místního společenství na vlastní 

odpovědnost.70 Toto ustanovení nepředstavuje pouhý inspirační zdroj pro zákonnou úpravu, 

ale jde o přímo závazné ústavní právo, které musí nejen federální ale i zemská zákonodárná, 

výkonná a soudní moc respektovat. Na druhou stranu tento článek nemá žádný přímý vliv na 

vztahy mezi obcí a soukromoprávními třetími osobami. Tedy skutečnost, že určitá materie 

spadá mezi záležitosti místního společenství, ještě nedává obci nezávislé oprávnění k zásahu 

do právního postavení osob soukromého práva.71

Z čl. 28 odst. 2 GG vyplývají v zásadě tři roviny záruk obecní samosprávy.72 Za prvé 

jde o garanci správního subjektu („Rechtsubjektgarantie“), z které vyplývá, že správa na 

úrovni obcí je povinnou součástí správní struktury. Nejde tedy o záruku existence 

                                               

68  Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005, sp. zn. Pl. ÚS 63/04.
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jednotlivých společenství, ale typu jako takového. Za druhé jde o garanci právní instituce 

(„Rechtsinstitutionsgarantie“), kdy je obci výkon určitých úkolů v rámci samosprávy zaručen 

a nemůže jí být svévolně odebrán. A za třetí o garanci právního postavení 

(„Rechtsstellungsgarantie“), ze které vyplývá právo obce domáhat se před správními a 

ústavními soudy ochrany v případě porušení z čl. 28 odst. 2 jí plynoucích práv.73

Garance právní instituce

Tato záruka představuje garanci určitého obsahu práva na samosprávu, který je 

charakterizován na ústavní úrovni především těmito pojmy: záležitost místního společenství, 

univerzalita neboli všeobecná příslušnost, vlastní odpovědnost, a výhrada zákona. 74

Pod pojmem záležitosti místního společenství je třeba dle ustálené judikatury 

Spolkového ústavního soudu rozumět takové potřeby a zájmy, které v místním společenství 

koření nebo k němu mají jiný specifický vztah. Jde tedy o záležitosti, které jsou místním 

občanům vlastní a které se dotýkají jejich společného soužití.75 Rozhodujícím faktorem je tak 

místní dimenze, a proto se ochrana vztahuje pouze na záležitosti samostatné působnosti, 

nikoli na plnění státních úkolů v přenesené působnosti. 

Ve většině případů je rozhodnutí o tom, zda lze jeden konkrétní úkol pod výše 

zmíněnou definici podřadit složitý. Zákonodárce musí poměřovat sílu vztahu mezi touto 

záležitostí a místním společenstvím na jedné straně a na druhé straně zájem o jeho naplnění ve 

vztahu k vyšším než místním společenstvím. Ačkoliv smí vycházet z určité typizace, musí 

brát zřetel na i značné množství rozhodujících faktorů jako je druh obce, její velikost, počet 

obyvatel či na tradice zařazení mezi obecní úkoly.76 Samostatná působnost obcí je tak pojata 

velmi široce. 

Obec, však své zákonem stanovené hranice překročí, pokud přijme usnesení o 

otázkách všeobecného, nadmístního politického významu, neboť jí nepřísluší všeobecný 
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politický mandát, ale pouze mandát komunálně politický. Jinými slovy, ústavněprávní 

garance samosprávy na jedné straně představuje právo na správu všech vlastních záležitostí 

(existenčních, hospodářských, sociálních, kulturních atd.) a na druhé straně toto právo věcně 

omezuje na vyřizování místních úkolů (tzv. ne-ultra-vires jednání). Hranice ochrany jsou tak 

zároveň hranicemi obecní pravomoci.77 Všeobecná příslušnost bývá v zemských ústavách 

vyjádřena slovy: Obce jsou na svém území výlučným nositelem veškerých veřejných úkolů, 

pokud zákon výslovně nestanoví jinak.78  

Záležitosti místního společenství je obec oprávněna řídit a spravovat na vlastní 

odpovědnost, má právo stanovit si při plnění těchto úkolů věcné a časové priority dle svého 

uvážení.79 To znamená, že je oprávněna využít k zajištění těchto úkolů jakéhokoliv 

přípustného prostředku ať již soukromého či veřejného práva, smí je vykonávat přímo nebo 

zapojit třetí osoby, smí je vykonávat spontánně, plánovaně i rutinně.80 U dobrovolných 

samosprávných úkolů se volné uvážení vztahuje na „jestli“, „jak“ i „kdy“, u povinných úkolů 

pak pouze na způsob a rozsah tohoto výkonu. Obce mají na základě ústavní garance řízení 

záležitostí na vlastní odpovědnost právo opce, ve smyslu započetí výkonu nových úkolů tzv. 

právo spontánnosti.

Hlavní oblasti, ve kterých obec jedná na vlastní odpovědnost, jsou tradičně 

představovány souborem tzv. výsostí. Územní výsost představuje oprávnění obce na svém 

území vykonávat svou moc.81 Organizační výsost dává obci právo se v rámci zákonných 

mantinelů rozhodnout o své vlastní vnitřní struktuře, tak aby byl zajištěn efektivní výkon její 

samostatné působnosti.82 Pod personální výsostí se skrývá právo obce rozhodovat o přijímání, 

převádění i propuštění jejích zaměstnanců. V této oblasti smí obec užít svého volného 
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uvážení, pokud jde o ten který konkrétní případ, ovšem pokud jde o všeobecná rozhodnutí je i 

obec vázána služebně-právními předpisy.83 Jak patrno z čl. 28 odst. 2 věta třetí GG zahrnuje 

právo na samosprávu též finanční výsost obcí, do které patří i právo stanovit sazbu daně („das 

Hebesatzrecht“) u příslušných ekonomicky podmíněných daňových zdrojů. Výsost plánování 

zahrnuje nejen ochranu stavebního plánování, ale také územní plánování. Výsost vydávat 

právní předpisy je tvořena především oprávněním vydávat obecně závazné vyhlášky. 84

Ačkoliv v předešlém výčtu uvedeny nejsou, mají z pohledu obecní samostatnosti 

zvláštní důležitost činnosti v rámci tzv. veřejných služeb („Daseinvorsorge“). Jde především o 

poskytování služeb v oblasti dopravy, zásobování vodou, plynem a elektřinou, likvidace 

odpadu a odpadních vod, či zřizování kulturních a vzdělávacích zařízení. Za poskytování 

veřejných služeb je považováno i zřizování veřejnoprávních spořitelen a nemocnic. 

Zajišťování veřejných služeb zařadil Spolkový ústavní soud mezi veřejnoprávní formy 

hospodářské činnosti v širším slova smyslu a tím ho shledal součástí práva na hospodaření dle

čl. 74 odst. 1 č. 11 GG. Právo zajišťovat veřejné služby je tak součástí ústavně garantovaného 

práva na samosprávu. Jeho ochrana je však omezena na ochranu před zásahy jiných 

veřejnoprávních subjektů, nemá sloužit jako ochrana před soukromoprávní konkurencí a 

omezovat tak hospodářskou soutěž.85

Obecní právo na samosprávu je ohraničeno dle čl. 28 odst. II věta první GG nezbytnou 

existencí určitého právního základu, tedy obce se musejí při zajišťování místních záležitostí 

na vlastní odpovědnost pochybovat v rámci zákona. V této souvislosti je nutno zmínit, že 

zákonným podkladem pro omezení mohou být nejen zákony přijímané parlamentem, ale též 

prováděcí právní předpisy, pokud jsou vydány v souladu se zmocněním obsaženým v čl. 80 

odst. 1 věta druhá GG.86 Spolkový ústavní soud používá pro označení celého souboru norem, 

které mohou zasahovat do komunální sféry, výraz výhrada zákona. Touto výhradou je 

ponecháno zákonodárci, aby vytvořil a formoval hranice samosprávné působnosti87. 
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Přesto jak již vyjádřil Státní soudní dvůr Německé říše v roce 1929, bylo by s ústavní 

garancí práva na samosprávu neslučitelné, aby zákonodárci nebyly stanoveny žádné hranice a 

ten mohl rozhodovat jen na základě své libovůle. Tento názor přijal Spolkový ústavní soud 

hned ve svém prvním stanovisku o dosahu garance vyplývající z čl. 28 odst. 2 za své. 

V důsledném prosazování této myšlenky vidí judikatura ústavních soudů ústavně zaručené 

těžiště či jádro obecní samosprávy, které nesmí být žádným zásahem vyprázdněno. Podobně 

jako u základních lidských práv, je i v případě tohoto jádra problematické definovat jeho 

přesný obsah. Jeho význam je dnes především spatřován ve funkci určitého signálu pro 

zákonodárce, který se pohybuje v oblasti, kde musí být při přijímání právní regulace obzvláště 

obezřetný a citlivý.88

Dle novější judikatury Spolkového ústavního soudu toto jádro není představováno 

přesně definovaným katalogem úkolů, ale spíše oprávněním obce přivlastnit si bez 

speciálního kompetenčního titulu výkon všech záležitostí místního společenství, které nejsou 

přímo zákonem již svěřeny jinému vykonavateli veřejné správy.89 Tedy jen ve výjimečných 

případech extrémního nebo hrubého zásahu zákonodárce do obecní samosprávy bude toto 

jádro fungovat jako absolutní hráz či bariéra. 90

Vedle ochrany samosprávného jádra je třeba při zásazích do samosprávné sféry dbát 

z principu právního státu odvozeného zákazu překročení míry („das Übermaßverbot“), který 

je tvořen faktory vhodnosti, nutnosti a přiměřenosti. Ústavní soudy v sedmdesátých letech 

usilovaly prostřednictvím zavedení tohoto institutu o právní ochranu obcí před odnímáním 

komunálních úkolů. Spolkový ústavní soud vycházejíc právě z tohoto zákazu mluví od roku 

1988 s ohledem na záležitosti místního společenství o principu rozvržení úkolů v obecní 

prospěch, který musí zákonodárce při výkonu svých oprávnění a při stanovování zákonných 

hranic samosprávy respektovat.91 Zákonodárce tak smí odejmout určitý úkol z působnosti 

obce a přikázat jej jinému nositeli veřejné správy, jen pokud by jinak nebyl zajištěn jeho 

řádný výkon. Například celková hospodárnost výkonu není dostatečným důvodem pro 
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odejmutí. Tento princip dle Spolkového ústavního soudu působí i mimo nedotknutelné jádro 

samosprávy a zároveň se uplatní i v případě do krajů náležejících obcí i vůči těmto krajům.92

Velmi zajímavý aspekt ochrany práva na samosprávu konstatoval Spolkový ústavní 

soud v poměrně novém rozsudku „Offenbacher Weihnachtsmarkt“ ze dne 27. května 2009.  

V rozhodnutí konstatoval, že v případě tradičního Vánočního trhu jsou hlavním důvodem 

pořádání sociální a kulturní motivy, a proto lze pořádání takovéhoto trhu zařadit mezi 

dobrovolné úkoly spadající mezi záležitosti místní působnosti, u kterých se obec nemůže 

s ohledem na tradičnost jejich zajišťování, způsobem v rozsudku popsaným zříci 

odpovědnosti za jejich realizaci. Vždy jí musí být minimálně zachována možnost si s ohledem 

na blaho místních občanů realizaci tradičního Vánočního trhu vyhradit.  Spolkový ústavní 

soud tak dovodil, že z garance místní samosprávy v čl. 28 odst. 2 věta první GG obcím 

vyplývá také povinnost zajišťovat a hájit své vlastní místní úkoly a záležitosti. Jinými slovy 

řečeno ani obec není oprávněna prostřednictvím privatizace a nezajišťování svých úkolů 

vyprázdnit obsah obecní samosprávy.93

Částečná finanční záruka samosprávy

Čl. 28 odst. 2 ve větě druhé zaručuje finanční samostatnost obcí a následně ve větě 

třetí tuto záruku rozvíjí, když obcím zaručuje právo na stanovení sazebníku daní u příslušných 

na hospodářství založených daňových zdrojů. Pojem hospodářství je v tomto kontextu nutno 

vykládat nikoli s ohledem na plátce daně ale s ohledem na produktivitu obecního 

hospodářského prostoru, jde tedy o sazebník daně pozemkové a živnostenské. Touto úpravou 

je obcím přiřknuto právo k originálnímu stanovení daní („das Steuerfindungsrecht“).

Dalšími velmi významnými ustanoveními Základního zákona z pohledu zajištění 

finanční samostatnosti obcí jsou: výsostné právo na výnos z pozemkové a živnostenské daně 

(čl. 106 odst. 6 věta první část první GG), právo na příjem z místní spotřební daně a daní ke 

krytí nákladů (čl. čl. 106 odst. 6 věta první část druhá GG), dále záruka na podíl z výnosu 

daně z příjmu (čl. 106 odst. 5 GG) a daně z obratu (čl. 106 odst. 5a GG) jakož i nárok na 

procentní podíl z celkového výnosu společných daní připadající na příslušnou spolkovou zemi 

(čl. 106 odst. 7 GG). Tato ustanovení doplňují záruku finanční výsosti obcí výslovně 
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zakotvenou v čl. 28 odst. 2 věta třetí GG a tím jí dávají reálnou základnu. Nutno podotknout, 

že konkrétní daňová sazba je na základě této úpravy stejně nejistá jako jednotlivé druhy 

zdanění výše uvedené, neboť jejich reálný obsah stanoví až zákonodárce, který však vždy 

musí při změně daňového systému respektovat obcím zaručené právo na minimální příjmy.94

3.3 Srovnání české a německé ústavní garance obecní samosprávy

Ačkoliv právní řády obou porovnávaných států vychází ze stejné tradice a v odborné 

literatuře jsou pokládány za typické zástupce dualistického systému uspořádání veřejné 

správy, již ze samotných textů ústavních předpisů vyplývají značné rozdíly v rozsahu záruky 

práva na samosprávu. Navíc s ohledem na dobu platnosti a účinnosti německého Základního 

zákona i na kontinuální vývoj veřejné správy, který nebyl přerušen čtyřiceti lety totalitního 

režimu, ve kterém by územní samospráva ztratila své postavení, se vyvinul v rámci judikatury 

Spolkového ústavního soudu a zemských ústavních soudů poměrně detailně propracovaný 

systém garance územní samosprávy.

Německým obcím je již na ústavní úrovni zaručeno právo v rámci zákona upravovat 

všechny záležitosti místního společenství na vlastní odpovědnost. Co vše spadá mezi 

„záležitosti místního společenství“ je velmi těžké definovat, přesto se postupně v judikatuře a 

odborné literatuře vytvořil seznam tzv. obecních výsostí, které charakterizují nejdůležitější 

oblasti samostatné působnosti obcí, do kterých smí zákonodárce zasáhnout jen z důvodu 

nemožnosti řádného zajištění toho konkrétního úkolu na obecní úrovni, jen přiměřeným 

způsobem a jen v rozsahu, který je nezbytný. Spolkový ústavní soud pak mluví o jádru 

samosprávné kompetence, kterou je potřeba obzvláště chránit před zásahy zákonodárce, aby 

nedošlo k obsahovému vyprázdnění tohoto práva. 

Existenci obdobně zaručeného okruhu činností v poslední době dovozuje ve své 

judikatuře i Ústavní soud ČR. Do sféry obcím bytostně vlastních úkolů zařadil zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 

ochranu životního prostředí jakož i veřejné zeleně, užívání zařízení obce sloužících potřebám 

veřejnosti a územní rozvoj. Tento katalog je však ve srovnání se zaručenými výsostmi 
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německých obcí, nemluvě o garanci práva na výkon veřejných služeb, nepropracovaný. Navíc 

s ohledem na dvě linie přístupu k záruce obecní samosprávy v judikatuře Ústavního soudu, 

panuje poměrně velká nejistota, kterým směrem se bude ve svých nálezech tento soud ubírat. 

Má-li místní samospráva opravdu tvořit nezastupitelnou složku demokracie, je nutné jí 

přiřknout i odpovídající práva v rámci vlastní odpovědnosti a v zájmu svých obyvatel 

regulovat a řídit místní záležitosti.

Podobný přístup Ústavních soudů obou států lze spatřovat i ve snaze stanovit 

prostřednictvím obecných principů hranice zákonodárcově možnosti svévolně odebírat a 

přikazovat obcím úkoly popř. je chránit před přílišnou regulací v samosprávné oblasti.

Nicméně německá úprava je v tomto ohledu mnohem propracovanější, když vedle obecných 

pravidel zákazů libovůle, zákazu diskriminace a principu restriktivního výkladu zákona, 

dovozuje Spolkový Ústavní soud existenci určitého jádra práva na samosprávu, které funguje 

mimo jiné jako bariéra před extrémními a krajními zásahy zákonodárce. 

Českému právnímu řádu, by jistě prospělo, pokud by Ústavodárce novelou Ústavy 

přijal alespoň obecnou úpravu obsahu práva na samosprávu a tím v tomto ohledu stanovil 

závaznou směrnici nejen pro běžné zákonodárství, ale též pro následný výklad prováděný 

Ústavním soudem, čím by nastolil větší právní jistotu ve vztazích mezi státem a územními 

samosprávnými celky.

Dalším velkým rozdílem je německá ústavně právní garance finančního zabezpečení 

samosprávy stálými daňovými příjmy, která bezesporu k reálné samosprávě obcí účinně 

přispívá, a která na ústavní úrovni v České Republice úplně chybí. Nutno však podotknout, že 

garance minimálních příjmů jako takových, je v obou zemích v podstatě stejná, neboť je vždy 

vázána na pouhou možnost výkonu samosprávných úkolů dle vlastního uvážení, nestanovící 

přesnější kritérium.  

3.4 Shrnutí

Existence územní samosprávy je zakotvena již v čl. 8 Ústavy ČR, čímž jí je přiznáno 

postavení tzv. podstatné náležitostí demokratického právního státu, jejíž změna je 

nepřípustná. Tento univerzální princip pak dále rozvíjí Hlava VII Ústavy v čl. 99 až 105, ve 

kterých je těmto územním společenstvím občanů přiznáno postavení veřejnoprávních 

korporací, které jsou samostatně spravovány demokraticky volenými zastupitelstvy, které 
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mohou v rámci své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Obcím je na ústavní úrovni 

také zaručeno právo vlastnit majetek a s ním podle vlastního rozpočtu hospodařit. 

Samostatnost územních samosprávných celků je chráněna ustanovením čl. 101 odst. 4  

Ústavy, podle kterého smí stát do jejich činnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, 

a jen způsobem zákonem stanoveným a na něj navazující ústavní zakotvení soudní ochrany 

proti nezákonnému zásahu státu.

S ohledem na princip „ústavního minimalismu“ je záruka obecní samosprávy z velké 

části dotvářena judikaturou Ústavního soudu. Ten se ve svých nálezech nejčastěji zabýval 

právě právem obecních zastupitelstev vydávat obecně závazné vyhlášky, dále obsahem 

samotného práva na samosprávu a v neposlední řadě také právem státu zasahovat do 

samostatné činnosti obcí. 

Ústavní garance samosprávy ve Spolkové republice Německo vychází především 

z ustanovení čl. 28 odst. 2 GG, ze kterého vyplývají tři roviny ochrany -  garance správního 

subjektu, tedy obecná záruka existence obcí, garance právního postavení, tedy právo obce 

domáhat se soudní ochrany v případě zásahu do jí zaručených práv a garance právní instituce, 

tedy určitého katalogu úkolů, která je obecně definována jako právo v rámci zákona spravovat 

všechny záležitosti místního společenství na vlastní odpovědnost. Tyto jsou tradičně 

představovány souborem tzv. výsostí a právem zajišťovat tzv. veřejné služby. Právo tvořit a 

formovat hranice samostatné působnosti je i v německém právu skrze výhradu zákona 

svěřeno zákonodárci, který je však limitován judikaturou dovozenou existencí podstatného 

jádra samosprávy a dalšími principy, jež omezují zákonodárce v rozhodování čistě dle své 

libovůle.  Článek 28 odst. 2 GG zajišťuje i finanční samostatnost obcí a svěřuje jim právo 

k originálnímu stanovení daní. Na ústavní úrovni je toto právo dále rozvíjeno ustanoveními, 

která zaručují obcím různým způsobem podíl z výnosu jednotlivých daní.

Ačkoliv právní řády obou porovnávaných států vycházejí ze stejné tradice a 

v odborné literatuře jsou pokládány za typické zástupce dualistického systému uspořádání 

veřejné správy, již ze samotných textů ústavních předpisů vyplývají značné rozdíly v rozsahu 

záruky práva na samosprávu. Českému právnímu řádu by jistě prospělo, pokud by 

Ústavodárce novelou Ústavy přijal alespoň obecnou úpravu obsahu práva na samosprávu a

rozvinul již existující garance finanční nezávislosti v podobě ústavního zakotvení stálých 

daňových příjmů.
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4 Pojetí samostatné působnosti v českém a dolnosaském 

právu

4.1 Samostatná působnost obcí v ČR

Základní obecné vymezení obecní samosprávy nalezneme v § 7 odst. 1 OZŘ, podle 

kterého obec spravuje své záležitosti samostatně, tedy v samostatné působnosti. Tyto 

záležitosti jsou konkrétněji popsány v § 35 odst. 1 OZŘ. Za prvé jako záležitosti, které jsou 

v zájmu obce a jejích občanů, nejsou-li zákonem svěřeny krajům nebo nejde-li o přenesenou 

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

jako výkon státní správy. A za druhé jako záležitosti, které do samostatné působnosti obcí 

svěří zákon, tedy obecní zřízení samo nebo kterýkoliv jiný zákon. 

V návaznosti na odstavec 1 vymezuje pojem záležitostí spadajících do samostatné 

působnosti i §35 odst. 2 OZŘ v druhé a třetí větě, kde je stanoveno, že obec v samostatné 

působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Takto obecně vymezený obsah samostatné působnosti je doplněn odkazem (§ 35 odst. 

1 věta první OZŘ) na kompetence zastupitelstva obce uvedené v §84 a 85 OZŘ a rady obce v 

§ 102 OZŘ, které jsou, s výjimkou vydávání nařízení obce, vykonávány v samostatné 

působnosti.

Do samostatné působnosti se řadí i činnosti konkrétně uvedené v jiných ustanoveních 

hlavy II. nesoucí název Samostatná působnost (např. zřizování obecní policie dle § 35a odst. 

2, hospodaření obce zejm. dle § 38 až 44, spolupráce obcí v § 46-54, spolupráce s obcemi 

jiných států dle § 55, vyjmenované správní delikty v § 58 a 59). Příkladem činnosti 

v samostatné působnosti, kterou nalezneme na jiném místě obecního zřízení, pak může být § 
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10 OZŘ.95 Ten, v návaznosti na ústavní garanci oprávnění zastupitelstva obce vydávat 

v mezích své působnosti obecně závazné vyhlášky stanovuje, že prostřednictvím těchto 

obecně závazných vyhlášek smí obec v samostatné působnosti ukládat povinnosti, a to k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Zejména může stanovit, které činnosti, 

jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou 

vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou 

takové činnosti zakázány. Obec může uložit v nezbytném rozsahu povinnosti i úpravou

závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 

kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, tak aby byl zajištěn veřejný pořádek v 

obci. Dále smí povinnosti uložit v případě, že cílem je zajištění udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství, ochrana životního prostředí, veřejné zeleně anebo v případě, že je 

k tomu na základě ustanovení zvláštního zákona speciálně zmocněna.

Samostatnou působnost obcí upravenou v OZŘ doplňují i zvláštní zákony, které 

výslovně určitou činnost do samostatné působnosti zařadí nebo ji přiřknou obecně do 

působnosti obcí, a tato činnost je pak považována na základě pravidla obsaženého v § 8 OZŘ, 

za výkon samostatné působnosti.  Příklady takto stanovené samostatné působnosti nalezneme 

např. v zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání (školský zákon), v zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v zák. č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitých věcí, v zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v zák. č. 257/2001 Sb., o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, 

v zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změněn 

některých zákonů, v zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v zák. č. 

72/2000 Sb., o investičních pobídkách, v zák. č. 1323/2006 Sb., o kronikách obcí, v zák. č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích či v zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Za účelem ochrany a prosazování svých zájmů mohou obce mezi sebou v samostatné 

působnosti vytvořit dobrovolný svazek obcí, který je právnickou osobou a vede účetnictví 

podle zákona o účetnictví. Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků 
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obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Co vše může být 

předmětem činnosti takového svazku, uvádí demonstrativně § 50 odst. 1 OZŘ. 

Kontrola a dozor v oblasti samostatné působnosti 

Při výkonu takto vymezené samostatné působnosti se obec resp. její orgány řídí 

zákony, jde-li o vydávání výše zmíněných obecně závazných vyhlášek, a v případě ostatních 

záležitostí i jinými právními předpisy vydanými na základě zákona (§ 35 odst. 3 OZŘ). Jednu 

z tradičních záruk jejich dodržování představují kontrolní a dozorčí oprávnění vykonavatelů 

státní správy vůči těmto subjektům. Obsah výrazů kontrola a dozor se mnohdy překrývají, 

někdy bývá v kontrole zahrnut i dozor, jindy se jedná o samostatné právní instituty, kdy 

kontrola slouží k zjištění skutečného stavu, zatímco dozoru je svěřena především náprava 

zjištěných nedostatků.96

V případě samostatné působnosti obcí je speciální úprava kontroly obsažena v § 129 a 

§ 129a OZŘ. Dle prvního ustanovení je pro výkon kontroly, nestanoví-li zvláštní právní 

předpis jinak, příslušné Ministerstvo vnitra. V druhém zmíněném ustanovení je pak upravena 

povinnost kontrolního orgánu na žádost obce uvést doporučená opatření k nápravě kontrolou 

zjištěných nedostatků v protokolu o kontrole. V následujících odstavcích je upravena 

povinnost starosty nebo jím pověřeného zástupce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 

po ukončení kontroly seznámit tento orgán s výsledky kontroly a v případě, že byl kontrolou 

shledán nezákonný postup obce, předložit též návrh opatření k jeho nápravě a zamezení jeho 

opakování, popřípadě povinnost seznámit zastupitelstvo se způsobem, jakým k nápravě již 

došlo. Informaci o jednání zastupitelstva obce v této věci včetně návrhu opatření k nápravě 

popřípadě sdělení o způsobu nápravy musí obec neprodleně vyvěsit na úřední desce obecního 

úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle obec i Ministerstvu vnitra. 

V odstavci čtvrtém je pak proklamována povinnost obce zajistit nápravu kontrolou zjištěných 

nedostatků. Pokud jde o vlastní průběh kontroly, vztahuje se na něj obecná úprava obsažená 

v zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole.

Úprava dozoru nad vydáním a obsahem obecně závazných vyhlášek je obsažena v 

§ 123 OZŘ. V následujícím § 124 je pak obsažena úprava dozoru nad vydáním a obsahem 

usnesení, rozhodnutí a jiných opatření obcí v samostatné působnosti, které na rozdíl od 
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obecně závazných vyhlášek musí být v souladu nejen se zákony, ale i jinými právními 

předpisy. Orgánem, do jehož působnosti tento dozor spadá, je Ministerstvo vnitra, které však 

není oprávněno svým rozhodnutím tyto akty rušit, ale pouze pozastavovat jejich účinnost. 

Rozhodnout o zrušení aktů uvedených v § 124 může pouze příslušný soud. Zrušení obecně 

závazné vyhlášky je pouze v působnosti Ústavního soudu. Úprava dozoru obsažená v § 124 se 

však nepoužije v případě porušení právních předpisů občanského, obchodního či pracovního 

práva a též v případě, kdy jsou dozor či kontrola výkonu samostatné působnosti upraveny 

zvláštním právním předpisem. 

4.2 Samostatná působnost obcí v Dolním Sasku

Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, pro srovnání konkrétního obsahu samostatné 

působnosti byla vybrána spolková země Dolní Sasko, která svou právní úpravou realizuje 

klasický dualistický model výkonu veřejné správy, jako je tomu v České republice.97 V čl. 4 

Komunální Ústavy Dolního Saska je stanoveno, že obce poskytují s ohledem na své kapacity 

pro své obyvatele potřebná sociální, kulturní, sportovní i hospodářská zařízení, své úkoly plní 

buď v samostatné nebo přenesené působnosti. 

Vlastní obecné vymezení samostatné působnosti obcí nalezneme v § 5 Dolnosaské 

Komunální ústavy (dále jen NKomVG), který stanoví, že do samostatné působnosti spadají 

všechny záležitosti místního společenství a dále záležitosti, které byly obcím zákony svěřeny 

na základě čl. 57 odst. 4 Dolnosaské Ústavy jako povinné, na vlastní odpovědnost plněné 

úkoly. Z této úpravy vyplývá, že v rámci samostatné působnosti obcí můžeme rozlišovat dvě 

skupiny úkolů – dobrovolné a povinné. 

Dobrovolné samosprávné úkoly („freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben“)

Do této oblasti samostatné působnosti obcí spadají záležitosti, u kterých obec sama 

rozhoduje, zda a jakým způsobem je bude vykonávat. Státu v tomto ohledu nepřísluší žádný 

přímý prostředek ovlivňování. Hranice obecního uvážení jsou dány jen platnými již z ústavní 
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garance vyplývajícími omezeními. Tedy musí se jednat o záležitosti místního společenství a 

způsob zajišťování nesmí být v rozporu se zákony, obzvláště s úpravou rozpočtového práva, 

neboť tyto činnosti nesmí obce nepřiměřeně zatěžovat. Stát vykonává nad obcemi při 

zajišťování dobrovolných úkolů jen na soulad se zákony omezený dozor neboli dozor právní 

(„die Rechtsaufsicht“). V této oblasti mohou obce k zajištění svých záležitostí přijímat 

vyhlášky. Obecné zmocnění k jejich přijetí nalezneme v § 10 NKomVG.

Příkladem oblastí, v nichž obce vykonávají své úkoly dobrovolně, jsou: komunální 

podpora hospodářského rozvoje, nepřímo zvýhodněným prodejem pozemků a přímo 

subvencemi; provoz veřejných zařízení v oblasti sportu (zřízení a správa veřejných koupališť 

a sportovišť), v oblasti kultury (zřízení a správa knihoven, muzeí či divadel); založení 

partnerství měst. 98

Ovšem v praxi se ukazuje, že výkon těchto úkolů může být státem ovlivňován, a to 

fakticky. Rozhodnutí o realizaci nového dobrovolného samosprávného úkolu může být 

například iniciována státním účelově vázaným finančním příspěvkem, který obcím výkon 

tohoto úkolu umožní. Čím větší je podíl takto přidělených finančních prostředků na celkově 

vzniklých nákladech, tím méně se může obec takového úkolu resp. jeho výkonu zprostit. 

Faktické ovlivnění, které je obecně označováno jako řízení prostřednictvím „zlatých otěží“,

stojí v protikladu k požadavku na výkon správní činnosti na vlastní odpovědnost. A to 

obzvláště, pokud jsou finanční prostředky doprovázeny početnými povinnostmi a nařízeními, 

takže stát nakonec zasahuje podrobně i do způsobu provedení.99

Povinné samosprávné úkoly („pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben“)

Druhou skupinou úkolů v rámci samostatné působnosti jsou tzv. povinné samosprávné 

úkoly neboli povinné úkoly bez instrukcí („weisungsfreie Pflichtaufgaben“). U těchto úkolů je 

obcím zákonem, tedy závazně, stanoveno, že je musí vykonávat. Způsob a rozsah vlastního 

výkonu zůstává principiálně v oblasti svobodného uvážení obce. Především, stejně jako 

v oblasti dobrovolných samosprávných úkolů, nesmí být obci ani zde uděleny závazné 

odborné příkazy či instrukce, jde tedy o výkon v rámci vlastní obecní odpovědnosti. Jinými 

slovy, obcím sice nepřísluší pravomoc rozhodnout o tom, zda tento úkol budou vykonávat, ale 
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disponují více či méně volným uvážením ohledně způsobu a rozsahu výkonu, do kterého 

státní dozor nemá zásadně zasahovat. Ovšem i v této oblasti existuje stejná možnost 

faktického zasahování jako u úkolů dobrovolných. 100

Jednotlivé povinné úkoly jsou určeny zákonem nebo prováděcím právním předpisem

na základě výhrady zákona, která je obvykle obsažena v obecních zřízení. V případě Dolního 

Saska jde o již zmíněný § 5 odst. 1 NKomVG. Zpravidla je povinnost obcím uložena skrze 

zemský zákon, neboť dle Základního zákona je záležitostí země, aby obecní úkol vyplývající 

ze spolkového zákonodárství na obce přenesla a přitom stanovila druh a způsob možného 

ovlivnění jeho výkonu. Spolkové orgány mohou nepřímo nařídit přenesení určitého úkolu na 

obce v podobě povinného úkolu a tím omezit zemskou působnosti, jen v rozsahu nezbytném 

pro zajištění účinného provedení materiálních ustanovení zákona. 

Povinné samosprávné úkoly dolnosaských obcí nalezneme v oblasti stavebního práva, 

kde jde o úkoly spojené se stavebním plánováním, zpřístupňováním stavebních pozemků, 

podporou bytové výstavby, v oblasti sanace spojené s výstavbou a v oblasti ochrany památek. 

Dále obcím náležejí povinné úkoly v oblasti sociální pomoci včetně péče o oběti války, 

zřizování škol a mateřských školek, zřizování a správy dětských hřišť, dopravy žáků i 

podpory mládeže. Další velkou oblastí, v níž nalezneme povinné úkoly dolnosaských obcí, je 

péče o zdraví. Do této oblasti spadá nejen zřizování a správa nemocnic, ale i zajišťování 

sociální péče. Mezi úkoly z oblasti ekologie a infrastruktury spadají úkoly dle zákona o 

odpadech a recyklaci odpadů, na úseku správy vodních toků a odvodu odpadních vod, 

v oblasti ochrany přírody, poskytování informací z oblasti životního prostředí, dále výstavba, 

správa i čištění ulic a jejich označování. V neposlední řadě mají obce povinnosti v oblasti 

požární ochrany a ochrany před jinými pohromami. Povinně zřizují a spravují i hřbitovy a 

zajišťují odklizení mrtvých zvířat. Obce též povinně vykonávají úřad rozhodce a zajišťují 

místní osobní dopravu.  Povinné obecní samosprávné úkoly najdeme i oblasti vlastní správy 

obce, ať se již jedná o povinnou kontrolu hospodaření, vedení archivu či o povinné zřízení 

pozice veřejného zástupce žen, který je povinen bránit znevýhodňování žen ve veřejném 

životě.101

                                               

100
STEINER, U., SEEWALD, O., a kol. opak. cit. str. 37.

101
HAFTMANN, J. opak. cit. str. 175-203.
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Právní dozor

V oblasti samostatné působnosti přísluší státu vykonávat nad obcemi tzv. právní dozor 

nebo též komunální dozor („die Kommunalaufsicht“). Právo na tento dozor pramení 

z parlamentního uspořádání, z principu vázanosti zákonem a proto je nutnou součástí statusu 

obcí jako veřejnoprávních korporací.102 Právní dozor znamená především kontrolu resp. 

prověření souladu se zákony, samozřejmě i se zřetelem na bezprostředně závazné unijní 

právo. Dle doktríny mají dozorové orgány postupovat dle stejných právně metodických 

kroků, jaké jsou běžně užívány v rámci soudní ochrany práv. Tím má být docíleno kompletní 

kontroly aplikace práva a zároveň umožněno, aby obecní uvážení bylo naproti tomu 

podrobeno pouze kontrole podle speciálních pravidel zakotvených v § 40 a § 114 soudního

řádu správního (dále jen VwGO).103 Systematicky lze rozlišovat represivní a preventivní 

právní dozor. Obecní zřízení obvykle upravují pod nadpisem dozor pouze dozor následný a 

úpravu preventivního dozoru ponechávají jednotlivým předpisů, které určité právní jednání 

obce podmiňují státním povolením.104    

Úpravu dozoru nad výkonem obecních záležitostí nalezneme v Dolním Sasku v § 170 

násl. NKomVG. Úvodní ustanovení prohlašuje, že dozorové orgány chrání obce a okresy

(„die Kommunen“) při výkonu jejich práv a zaručují výkon jejich povinností. Zajišťují, aby 

obce a okresy dbaly platných zákonů (právní dozor) a aby plnily úkoly v přenesené 

působnosti nejen podle práva, ale též účelně a vhodně (odborný dozor; „die Fachaufsicht“). 

Dozor má být prováděn tak, aby nebyl narušován pocit odpovědnosti za přijímání a výkon 

předmětných rozhodnutí. Jednotlivé prostředky dozoru jsou pak upraveny v § 172 a násl. 

NKomVG. Jde o právo dozorujícího orgánu na informace, o právo pozastavit výkon a 

požadovat zrušení rozhodnutí a jiných opatření pro rozpor se zákonem, právo stanovit obci či 

okresu přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy. Pokud však obec takovéto nařízení nerespektuje 

a v přiměřené době nápravu nezjedná, smí dozorující orgán na místo obce či okresu a na jejich 

náklady provést potřebná opatření (náhradní výkon). Dále v případě, že není zajištěna řádná 

správa obce či okresu a předchozí opatření dozorujícího orgánu nestačí k zjednání nápravy, 

smí tento orgán ustanovit zmocněnce, který převezme na jejich náklady všechny nebo některé 

                                               

102
SCHMIDT-AβMANN, E., SCHOCH, F., a kol. opak. cit. str. 44.

103
SCHOCH, F., RÖHL, H. CH., a kol. Besonderes Verwaltungsrecht. 15. Auflage. Berlin: De Gruyter GmbH, 2013, str. 45.

104
SCHMIDT-AβMANN, E., SCHOCH, F., a kol. opak. cit. str. 44.
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úkoly těchto subjektů popř. jejich orgánů. Poslední § 176 NKomVG se zabývá dozorem 

preventivním. Je-li v zákonech určeno, že k přijetí stanov, usnesení a jiných opatření 

potřebuje obec nebo okres povolení dozorujícího orgánu, pak takovéto jednání je účinné 

nejdříve s jeho udělením.

4.3 Příklady samosprávných úkolů obcí 

Aby bylo možné zodpovědět otázku, zda se v českém právním řádu implicitně nachází 

obdobná kategorie povinných úkolů jako je tomu v německém právním řádu, je nezbytné 

podívat se blíže na strukturu zákonné úpravy těchto činností v obou státech a následně ji 

porovnat. Pro srovnání byly vybrány oblasti, o jejichž zařazení do samostatné působnosti obcí 

není sporu. 

V jednotlivých úpravách je v první řadě třeba nalézt ustanovení, které obcím výkon 

takového úkolu přikazuje, a tím tuto záležitost vylučuje z okruhu dobrovolně plněných úkolů. 

Následně je třeba se zabývat úpravou podmínek výkonu. Z doktrinálního hlediska by způsob 

výkonu měl být plně v uvážení obce. Nicméně v praxi se setkáváme s tím, že zákonodárce 

určí tomuto obecnímu uvážení určité mantinely, nejčastěji v podobě alternativního ale 

taxativního výčtu způsobů výkonu, ze kterého si obec dle svého uvážení má vybrat variantu 

s ohledem na místní podmínky nejvhodnější. V případě přílišného omezení prostoru pro 

obecní uvážení či jeho úplného popření, by se zákonodárce dopustil nepřípustného zásahu do 

ústavně garantované obecní samosprávy.

V tomto ohledu je velmi zajímavé dovozování samosprávných povinných úkolů 

judikaturou německých soudů. Na základě dlouhodobého tradičního výkonu, tedy na základě 

zvykového práva, vzniká obcím povinnost výkonu určitých činností a to bez ohledu na 

chybějící zákonný podklad. Je otázkou, zda by takovéto povinnosti mohly být dovozeny i v 

českém právním prostředí. S ohledem na přetržení kontinuálního vývoje obecní samosprávy a 

s ohledem na porevoluční liberalizaci mnohých činností spadajících pod německými obcemi 

zajišťované veřejné služby, by dovození oné povinnosti čistě ze zvykového práva, bylo jistě 

mnohem složitější.   
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4.3.1 Oblast školství

Zřizování škol v dolnosaském školském zákoně

Ustanovení, které obcím a obecním spolkům přikazuje do samostatné působnosti 

zřizování základních škol, školních družin a předškolních zařízení je obsaženo v § 101 odst. 2 

a § 102 odst. 1, 2 dolnosaského školského zákona (dále jen NSchG). Cíl, kterého musejí obce 

dosáhnout, lze dovodit z legální definice obsažené v § 101 odst. 1 NSchG, který stanoví, že 

povinné orgány zajistí nutnou nabídku vzdělání a k tomu potřebná vzdělávací zařízení.

Vzhledem k tomu, že jde o samosprávnou působnost obcí, je povinnost zřizovat školy 

primárně omezena na území dané obce a zavazuje jen vůči jejím vlastním obyvatelům. 

Z úpravy obsažené v § 63 odst. 2 vyplývá povinnost každého zřizovatele určit škole její 

spádovou oblast, čímž škole vznikne povinnost přijmout každého, kdo má v této oblasti 

bydliště. Dále zákon upravuje několik dalších možností, jak jedna obec naplní zákonnou 

povinnost, aniž by zřídila školu sama a to tím, že se jiná obec, která za ni tuto povinnost 

přebere, stane povinným zřizovatelem na cizím dotčeném území.  Tak § 104 NSchG 

umožňuje obcím a jiným povinným subjektům přenést povinnost zřizovat školy na účelová 

sdružení, a zároveň konstatuje jejich oprávnění za účelem výkonu jednotlivých úkolů mezi 

sebou uzavřít dohodu. Zákon také opravňuje sousedící povinné subjekty, aby si sjednali 

podmínky pro vzájemné obecné přijímání žáků a žaček. Pokud je škola zřízena pro určitou 

oblast, která je tvořena územím různých obcí, a tyto obce mezi sebou neuzavřou dohodu o 

výkonu povinnosti zřizovat školu, ani za takovým účelem nezaloží účelové sdružení, může 

být v potřebném rozsahu dle § 105 odst. 3 přenesena povinnost jednoho zúčastněného 

subjektu na druhý. K vydání takovéhoto nařízení je oprávněn určený školský úřad.

Obce tak mohou dosáhnout naplnění zákonné povinnosti vlastním zřízením škol, 

uzavřením dohod o výkonu s jiným subjektem nebo přenesením své povinnost na společně 

založené účelové sdružení. Obce tak mají dostatečně široký prostor pro vlastní uvážení, jakým 

způsobem tuto povinnost s ohledem na místní podmínky zajistí, a tím je naplněn druhý 

základní znak povinného samosprávného úkolu. 

Pokud jde o dozor nad řízením a správou povinně zřizovaných škol zakládá § 120 

NSchG příslušnost tzv. školských úřadů, kterými jsou Ministerstvo kultury a zemské školské 
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úřady, s tím, že pravomoc komunálních dozorových orgánů není dotčena. Uplatní se tedy 

výše popsané prostředky právního dozoru, upravené v § 170 a násl. NKomVG.  

Zajištění základního povinného vzdělání českými obcemi

Dle § 177 a § 178 odst. 1 školského zákona obce a kraje vykonávají územní 

samosprávu v oblasti školství s tím že, obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné 

školní docházky105 dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím 

území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se 

v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto 

školských zařízeních, tedy ve spádových školách. Dle věty druhé téhož ustanovení obec 

k naplnění této povinnosti zřizuje a zrušuje základní školu, nebo zajišťuje plnění povinné 

školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí či svazkem obcí.  

Do obecní působnosti spadá také úprava školských obvodů spádových škol. Zřizuje-li 

obec na svém území jen jednu základní školu, tvoří školský obvod celé území této obce. 

V případě více škol upraví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou. Je-li na území 

obce jedna základní škola nebo více základních škol zřízených svazkem obcí nebo dojde-li 

k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních 

škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou 

vyhláškou příslušnou část školského obvodu. Stanovení jednotlivých školských obvodů 

spádových škol zákon svěřuje obecně závazným vyhláškám, tedy do působnosti obecní 

samosprávy. Ustanovení § 178 odst. 3 školského zákona stanoví pro případ, že území obce 

nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný školský obvod a je ohroženo plnění 

povinné školní docházky dítěte, oprávnění krajského úřadu opatřením obecné povahy pro toto 

území vytvořit nebo na ně rozšířit školský obvod nebo společný školský obvod základní školy 

zřizované touto nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 24 měsíců. 

Již z terminologie zákona vyplývá, že obec nemá možnost rozhodnout, zda tuto 

činnost vykonávat bude či nikoliv, neb se jedná o její povinnost. Naopak jí ale přísluší právo 

rozhodnout o tom, jakým způsobem tuto povinnost naplní. Zákon jí v tomto ohledu stanoví 

jen určité mantily a to v podobě výčtu obecných možností. Obec smí školy sama zřídit, smí 

uzavřít dohody s jinou obcí, která školu zřídila či se smí podílet na vytvoření svazku obcí, 
                                               

105
Povinnost školní docházky a základní vzdělání je podrobně upraveno v části třetí školského zákona.
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jehož úkolem je naplnění dané povinnosti pro všechny zúčastněné obce. Ačkoliv by výčet 

těchto možností mohl být rozšířen o možnost přenést tuto povinnost za splnění určitých 

podmínek na základě veřejnoprávní smlouvy i na jiného, tedy soukromoprávního zřizovatele, 

je i tak obcím ponechán dostatečný prostor pro vlastní uvážení, jak tuto svoji zákonnou 

povinnost naplnit. Z hlediska podmínek naplňuje úprava zajišťování povinné školní docházky 

obcemi všechny znaky povinného samosprávného úkolu.

4.3.2 Oblast požární ochrany

Zajišťování požární ochrany dolnosaskými obcemi

Povinnost dolnosaských obcí zajistit v samostatné působnosti na svém území požární 

ochranu stejně jako zajistit poskytování pomoci v případě nehod a jiných výjimečných stavů 

vyplývá z § 1 a §2 odst. 1 věta první dolnosaského zákona o protipožární ochraně (dále jen 

NBrandSchG). 

V § 2 NBrandSchG je tato povinnost specifikována tak, že obce musejí zřídit, vybavit 

a provozovat s ohledem na místní podmínky odpovídající výkonný požární sbor, kterému 

zajistí potřebná zařízení, stroje a prostředky, včetně speciálních hasících prostředků. Obce 

povinně sestavují a doplňují plány a náhradní plány pro případ pohotovosti, zajišťují 

poplachová cvičení i vzdělávání svých hasičů atd. Obce mohou vypracovat hasičský plán 

potřeb.

Dolnosaský zákon o požární ochraně upravuje tři typy požárních sborů – hasičů 

z povolání, dobrovolných hasičů a závodní požární jednotky. Požární sbory jsou tradičně 

součástí veřejných zařízení obce. Sbor hasičů z povolání je obec povinna ze zákona zřídit, jen 

překročí-li počet jejích obyvatel sto tisíc. V takovém případě musí obec navíc zřídit a 

udržovat hasičské technické a náhradní centrály, poplašná a telekomunikační zařízení 

s nadmístním významem, pořádat výcvikové kurzy a zajišťovat protipožární prevenci. 

Zákon dále upravuje sousedskou výpomoc mezi obcemi, kdy hasiči jedné obce jsou 

povinni na žádost jiné obce či příkaz dozorového orgánu poskytnout pomoc v sousední obci, 

dokud zde není zajištěna potřebná ochrana. Dle § 30 NBrandSchG je pak takto poskytnutá 

sousedská výpomoc bezplatná, za podmínky, že není poskytována ve vzdálenosti větší než 

patnáct kilometrů vzdušnou čarou od obecních hranic, nebo není-li této výpomoci třeba, jen 
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proto, že daná obec nezajistila vzhledem k místním podmínkám náležitá zařízení, vybavení a 

prostředky.  

Závody nebo provozovatelé veřejných zařízení mohou k zajištění protipožární ochrany 

na své náklady zřídit závodní požární jednotky. Na tyto jednotky může obec přenést výkon 

svých povinností v oblasti požární ochrany uzavřením veřejnoprávní smlouvy, za podmínky, 

že tento přenos odpovídá veřejným zájmům a příslušné jednotky poskytnou přiměřené záruky 

za řádný výkon.

Nezajistí-li obec protipožární ochranu jedním z výše zmíněných způsobů, je povinna 

zajistit povinnou požární službu. Konkrétní podmínky služby upraví ve vyhlášce.

Dozor v oblasti požární ochrany je upraven v § 6 NBrandSchG, který říká, že není-li 

dále stanoveno jinak, řídí se dozor v této oblasti úpravou obsaženou v §170-176 NKomVG.

Zajišťování požární ochrany českými obcemi

Obce zajišťují na svém území požární ochranu dle zák. č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně (dále jen ZPO), který v § 29 ve spojení s § 68 a stanoví, že obce ve svém územním 

obvodu povinně zřizují v samostatné působnosti jednotku dobrovolných hasičů obce, udržují 

její akceschopnost, odbornou přípravu jejích členů, poskytuje jim odměnu při zásazích mimo 

pracovní dobu a náhradu ušlého výdělku atd. Dalšími povinnostmi obce jsou například 

zřizování ohlašoven požárů, zabezpečování zdrojů vody pro hašení požárů či spolupracovaní 

se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany či povinnost 

zpracovávat dokumentaci požární ochrany.

§ 69 a §69a ZPO stanovují odlišné způsoby naplnění této obecní povinnosti a to tak, že 

obec, která nezřídí jednotku požární ochrany dle § 68, zřídí požární hlídku nebo zabezpečí 

požární ochranu na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle zvláštního zákona. Takovou

smlouvou mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zřídit 

jednotku požární ochrany, a obce mezi sebou nebo s hasičským záchranným sborem kraje,

sdružovat prostředky a zřídit společnou jednotku požární ochrany. S tím, že zřizují-li 

společnou jednotku ochrany jen obce, mohou ji zřídit jen prostřednictvím svazku obcí, který 

vytvoří dle právní úpravy obsažené v § 49 a násl. ZOŘ  
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Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně jejich dislokace musí 

být volena tak, aby území každé obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno 

požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby dojezdu na místo 

zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí, proto stanovení stupně nebezpečí 

katastrálního území obce a cílové početní stavy jednotek požární ochrany s územní působností 

a jejich vybavení požární technikou včetně věcných prostředků je součástí dokumentace kraje, 

která má podobu nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 

konkrétního kraje jednotkami požární ochrany. Princip plošného pokrytí tedy spočívá v tom, 

že ke katastrálnímu území obce zařazenému do příslušného stupně nebezpečí se přiřazují 

druhy a kategorie jednotek požární ochrany, jež jsou obce povinny zřídit a zabezpečit. 

I v této úpravě je možné spatřit typickou strukturu povinného úkolu samosprávy, jak je

známa z práva německého. Obec se nemůže rozhodnout, že na svém území požární ochranu 

zajišťovat nebude, ale v mezích zákona má hned několik možností, jak ono reálné 

zabezpečení zajistit. 

4.3.3 Oblast pohřebnictví

Zřizování a správa hřbitovů v Dolním Sasku

V rozsudku ze dne 21. března 1994 sp. zn. 8 L 1854/92 stanovil Vrchní správní soud 

v Lüneburgu, že pohřbívání mrtvých je veřejným úkolem, který spadá do obecní působnosti, 

pokud v daném místě neposkytuje hroby církevní obec. Vrchní správní soud odkazuje ve 

svém rozhodnutí na úpravu obsaženou v § 186, část II, nadpis 11 Všeobecného zemského 

práva pruských měst („das Allgemeine Landrecht für die Preuβischen Staaten“), a ačkoliv v 

současnosti žádný zákonný podklad neexistuje, dovozuje tuto povinnost z faktického 

dlouhodobého výkonu, tedy ze zvykového práva. Zřizování a správa hřbitovů jsou dle tohoto 

rozsudku tradičním povinným úkolem obcí, který je německou odbornou literaturou řazen do 

skupiny tzv. povinných samosprávných úkolů vyplývající z faktické povinnosti („pflichtige 

Selbstverwaltungsaufgaben aufgrund faktischer Pflicht“). 

Zřizování a provozování veřejných pohřebišť

Dle § 16 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů je 

provozování veřejného pohřebiště službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné 

působnosti nebo registrovanou církví či náboženskou společností. Tedy obecní povinnost 
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k zřízení hřbitova vzniká, až není-li tato služba zajištěna registrovanou církví či náboženskou 

společností. V případě, že obec nemůže zajistiti provozování veřejného pohřebiště v územním 

obvodu své působnosti, vzniká jí povinnost zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné 

obci v okolí na základě dohody s místním provozovatelem. 

4.3.4 Kvazi povinné úkoly obcí v českém právním řádu

Ačkoliv právní řád České republiky v současné podobě nepoužívá institut dělení 

činností v samostatné působnosti obce na povinné a dobrovolné, lze s ohledem na existenci 

určitých místním samosprávám svěřených úkolů, u nichž má stát pro jejich regionální či 

celostátní význam zvýšený zájem na jejich zajištění vůbec nebo v minimální kvalitě a 

určitými prostředky, takovéto dělení implicitně dovodit. Jinými slovy řečeno, i v našem 

právním řádu existují určité úkoly v samostatné působnosti, u kterých obcím nepřísluší 

rozhodnout o tom, zda je budou vykonávat, neb tato povinnost vyplývá přímo ze zákona, ale 

jen o způsobu tohoto výkonu v rámci zákonem stanovených mezí. Kromě výše podrobněji 

popsané povinnosti v oblasti zajišťování povinné školní docházky, požární ochrany a 

provozování veřejného pohřebiště, lze mezi tyto „povinné úkoly“ zařadit i povinnost vést 

obecní kroniku dle zák. č. 132/2006, povinnost péče o vodovody a kanalizace dle zák. č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, či povinnosti vyplývající ze zák. č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči. 

S ohledem na reálnou existenci povinných úkolů v samostatné působnosti a s ohledem

na nejistotu, zda Ústava přenechává obsahové vymezení práva na samosprávu čistě na 

zákonodárci nebo zda implicitně předpokládá určité obcím bytostně vlastní záležitosti, do 

jejichž správy nesmí zákonodárce zasahovat, je otázkou, zda má český právní řád k dispozici 

dostatečně účinné mechanismy, které zabrání zasahovat do výkonu samostatné působnosti nad 

míru nezbytnou a které zabrání zákonodárci v čistě formálním určení státního úkolu za 

obecní. Stát by mohl obejít minimální záruku finančního zajištění výkonu úkolů v přenesené 

působnosti, tím že stanoví obcím povinnost v samosprávné působnosti, ačkoliv úkol, k němuž 

se povinnost váže, nevykazuje potřebný vztah k místnímu společenství vůbec nebo ne 

v potřebné kvalitě. Za druhé hrozí situace, kdy zákonodárce bude státním zájmem nad 

výkonem určité činnosti či nad zajištěním určitého úkolu ospravedlňovat podrobnou úpravu 
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opravdu samosprávných úkolů a neponechá obcím prostor pro volné uvážení co do způsobu a 

rozsahu tohoto výkonu s ohledem na místní podmínky. 

Takovéto nebezpečí je možno spatřovat v současné vládní Koncepci sociálního 

bydlení České republiky, která chce s dovoláním se ustanovení § 35 odst. 2 a 3 OZŘ, podle 

kterého obce v samostatné působnosti pečují mimo jiné o vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, včetně potřeb bytových, určit do 

samostatné působnosti obcí hned zajišťování dvou v koncepci popsaných forem sociálního 

bydlení. „Zákon stanoví obcím povinnost minimální procentuální velikosti fondu sociálního

bydlení na jejich území pro sociální a dostupné byty z celkového počtu bytů na území obce 

(bude upraveno nařízením vlády na základě analýz s přihlédnutím k socioekonomickým 

charakteristikám a jejich vývoji v místě, obec si rozhodne na základě znalosti demografické 

situace poměr sociálních a dostupných bytů). Pro tuto povinnost bude stanovena minimální 

velikost obce.“106 Obce mají povinnost zřídit obecní fond rozvoje sociálního bydlení, který 

bude tvořen byty a finančními prostředky určenými na jejich provoz. Koncepce navrhuje 

stanovit obcím povinnost naplnit bytový fond nejprve vlastní výstavbou, rekonstrukcí nebo 

stávajícími byty v obecním vlastnictví určenými pro sociální bydlení.  V případě, že tento 

postup není možný, bude bytový fond tvořen i bytovým fondem nestátních neziskových 

organizací, soukromých vlastníků nebo investorů, s nimiž obec za tímto účelem uzavře 

rámcovou smlouvu o zajištění bydlení. „Teprve pokud nebude možné z objektivně 

stanovených důvodů (uvedených v zákoně) uspokojit definovanou potřebu sociálního bydlení 

na území obce těmito způsoby, obec doloží tržní selhání a požádá o investiční podporu. 

Důvody podání žádosti o investiční zdroje vyhodnocuje pobočka úřadu práce na úrovni ORP 

dle metodiky.“107

Dle názoru autorky této práce naplňuje způsob určení, jakým mají obce splnit 

zákonnou povinnost minimální procentuální velikosti fondu sociálního bydlení, znaky 

protiústavního zásahu do územní samosprávy, neboť striktně stanoví postup, aniž by obcím 

ponechal prostor pro obecní uvážení, které by v té které obci s ohledem na místní podmínky 

umožnilo zvolit způsob nejvhodnější a tím potlačuje jeden z hlavních institucionálních znaků 

                                               

106
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, str. 121. Schválená usnesením vlády České republiky č. 810 ze dne 12. října 

2015.
107

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, opak. cit. str. 129.
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výkonu samosprávné činnosti. Navíc koncepce řeší případnou finanční zátěž, která na obce 

touto striktní úpravou připadne, velmi povrchně a okrajově, zabývá se spíše investičními 

náklady, ale obce mají nést i finanční odpovědnost za provoz bytů ve fondu sociálního 

bydlení. Koncepce tak neumožňuje či velmi omezuje právo obcí brát ohledy na místní 

podmínky a svou finanční situaci, v čemž by mohl být spatřován další již nepřípustný zásah 

do ústavně garantovaného práva na samosprávu.  

Jinou otázkou je zajištění kontroly nad obcemi při výkonu těchto povinných úkolů. 

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, použije se úprava obsažené v OZŘ. Avšak v případě 

samostatné působnosti obcí není v OZŘ ani v Kontrolním řádu žádné ustanovení, které by 

umožňovalo kontrolnímu orgánu v případě nečinnosti obce, která ani přes výzvu svou 

povinnost nezačne zajišťovat, přijmout potřebná opatření v rozsahu nezbytném jménem a na 

účet obce. Ochranu před obecní nečinností je tak třeba hledat jen ve zvláštních zákonech. 

Příkladem takové speciální úpravy je výše popsaný § 178 odst. 3 školského zákona. Nicméně 

je třeba podotknout, že takovéto ustanovení je výjimkou a většina zvláštních zákonů žádné 

takové oprávnění kontrolního orgánu neobsahuje, čímž nastává situace, kdy ve většině 

případů nezná český právní řád prostředek, jak proti obecní nečinnosti v samostatné 

působnosti zasáhnout. 

4.4 Shrnutí

Pro srovnání struktury úkolů v samostatné působnosti byla vybrána spolková země 

Dolní Sasko, která ve své právní úpravě rozděluje v rámci samostatné působnosti úkoly 

dobrovolné a povinné. 

Dobrovolné samosprávné úkoly jsou ty, u kterých obec rozhoduje, zda je bude 

vykonávat i jakým způsobem a v jakém rozsahu. Příkladnými oblastmi, v nichž obce tyto 

úkoly vykonávají, jsou komunální podpora hospodářského rozvoje, provoz veřejných zařízení 

v oblasti sportu, kultury či zakládání partnerství měst. U povinných samosprávných úkolů 

obec nemá možnost rozhodnout, zda je bude vykonávat, neboť tato povinnost je stanovena 

samotným zákon výjimečně též zvykovým právem. Způsob a rozsah vlastního výkonu však 

zůstává principiálně v oblasti svobodného uvážení obce. Povinné samosprávné úkoly mají 

dolnosaské obce v oblasti stavebního práva, v oblasti ochrany památek, sociální pomoci a 

v oblasti péče o zdraví. Povinně též zřizují školy a mateřské školky, zřizují dětská hřiště, 
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zajišťují dopravu žáků a podporu mládeže.  Další povinné úkoly mají např. v oblasti ekologie 

a infrastruktury, požární ochrany, správy hřbitovů jakož i v oblasti vlastní správy obce.

Státu nepřísluší žádný prostředek přímého ovlivnění výkonu samostatné působnosti, 

nad obcemi vykonává pouze dozor zaměřený na soulad se zákony neboli dozor právní.

Konkrétní úpravu dozoru najdeme v §170 a násl. Komunální ústavy Dolního Saska.

V českém právním řádu je samostatná působnost charakterizována v § 7 odst. 1 OZŘ, 

podle kterého obec spravuje své záležitosti samostatně. O jaké záležitosti se jedná, vymezuje 

blíže § 35 odst. 1 a odst. 2.  Takto obecně vymezený okruh samostatné působnosti je doplněn 

odkazem na kompetence zastupitelstva obce uvedené v § 84 a 85 OZŘ a rady obce v § 102 (s 

výjimkou vydávání nařízení). Do samostatné působnosti však patří i činnosti uvedené na 

jiných místech OZŘ, na příklad v § 10 vymezená možnost ukládat povinnosti prostřednictvím 

obecně závazných vyhlášek. Samostatnou působnost obcí upravenou v OZŘ doplňují i 

zvláštní zákony, které výslovně určitou činnost do samostatné působnosti zařadí nebo ji 

přiřknou obecně do působnosti obcí, a tato činnost je pak považována na základě pravidla 

obsaženého v § 8 OZŘ za výkon samostatné působnosti.  

Při výkonu samostatné působnosti se obec resp. její orgány řídí zákony, jde-li o 

vydávání výše zmíněných obecně závazných vyhlášek, a v případě ostatních záležitostí i 

jinými právními předpisy vydanými na základě zákona (§ 35 odst. 3 OZŘ). V případě 

samostatné působnosti obcí je speciální úprava kontroly obsažena v § 129 a § 129a OZŘ 

s tím, že se na výkon této kontroly použije úprava obsažená v zák. č. 255/2012 o kontrole. 

Úprava dozoru nad vydáním a obsahem obecně závazných vyhlášek, usnesení, rozhodnutí a 

jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti je obsažena v § 123 a 124 OZŘ.

Na základě rozboru tří příkladných povinných úkolů v samostatné působnosti 

dolnosaských obcí a jim odpovídajících úkolů českých obcí je možné konstatovat, že ačkoliv 

se v českém právním řádu dělení úkolů na povinné a dobrovolné neužívá, je možné ho 

dovodit implicitně. S ohledem na tento fakt je nutné položit si otázku, zda náš právní řád 

poskytuje obcím dostatečnou ochranu v případě excesů zákonodárce při zásazích do 

samostatné působnosti. V případě, že by se stát rozhodl prostřednictvím zákona přikázat 

obcím výkon určitého státního úkolu jako úkolu v samostatné působnosti nebo by jim určil 

přesný postup jak určitý úkol v samostatné působnosti vykonat, aniž by ponechal prostor pro 

obecní uvážení, bude v současné podobě právní úpravy záležet na Ústavním soudu, kterou ze 
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dvou linií své rozhodovací činnosti v tom kterém případě upřednostní a zda tedy obce budou 

reálně před nepřiměřenými zásahy chráněny. Příklad takovéto situace naznačuje vládou 

schválená koncepce sociálního bydlení, která přesně normuje, krok po kroku, způsob, jakým 

by měly obce naplnit povinnost, aniž by jim byl ponechán jakýkoliv prostor pro vlastní 

uvážení.

Opačný problém je možné spatřovat v nedostatečné právní úpravě kontrolních 

mechanismů v případě, že obce, ačkoliv má v samostatné působnosti stanovenou povinnost, 

bude nečinná. 
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Závěr

Cílem této práce bylo popsat stávající právní úpravu působnosti obcí v České 

republice. S ohledem na rozsáhlost této materie se práce zaměřila především na působnost 

samostatnou, jejíž pojetí srovnává s právní úpravou spolkové země Dolní Sasko, ve které se

uplatňuje dělení samosprávných úkolů na dobrovolné a povinné. Tato práce si tak kladla za cíl

zhodnotit, zda takovéto členění nalezneme skrytě i v právním řádu České republiky.

Implicitně usilovala tato práce o nalezení určitých doporučení de lege ferenda, která by vedla 

k posílení samosprávného postavení českých obcí.

Česká republika patří ke státům, na jejichž území se tradičně uplatňuje tzv. dualistický 

model veřejné správy, který v různé míře rozlišuje na místní úrovni státní správu a 

samosprávu. Nejobecněji je toto dělení zakotveno již na ústavní úrovni, když čl. 8 Ústavy 

zaručuje existenci obecní samosprávy, jejíž základní principy fungování pak rozvíjí Hlava VII 

Ústavy nazvaná Územní samospráva, v rámci které je zakotvena i možnost přenést výkon 

státní správy na orgány územních samosprávných celků.

Výkon úkolů v přenesené působnosti realizuje snahu zákonodárce přenést co největší 

podíl výkonu veřejné správy v zájmu účelnosti a hospodárnosti na územní samosprávné 

celky, čímž dochází ke změně subjektu, ale charakter činnosti se nemění. Nejpalčivějším 

problémem v této oblasti je zajištění financování, kdy v současné době nastavený systém 

příspěvku na výkon přenesené působnosti a finanční zdroje z výkonu státní správy získané na 

pokrytí nákladů zdaleka nestačí a obce jsou tak povinny dotovat výkon státní správy 

z prostředků určených apriori na výkon samosprávné činnosti.  Ústavní soud prozatím 

neshledal v míře dotování protiústavní zásah do ústavně garantovaného práva na samosprávu, 

ale s ohledem na neustálý nárůst těchto povinností bez odpovídajícího finančního zajištění, je 

zřejmě jen otázkou času, kdy funkční výkon samosprávy bude z důvodu nedostatečného 

finančního zajištění opravdu ohrožen. 

Ústavní garance samosprávy ve Spolkové republice Německo vychází především 

z ustanovení čl. 28 odst. 2 GG, ze kterého vyplývají tři roviny ochrany -  garance správního 

subjektu, tedy obecná záruka existence obcí, garance právního postavení, tedy právo obce 

domáhat se soudní ochrany v případě zásahu do jí zaručených práv a garance právní instituce, 

tedy určitého katalogu úkolů, která je obecně definována jako právo v rámci zákona spravovat 

všechny záležitosti místního společenství na vlastní odpovědnost.
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Co vše spadá mezi „záležitosti místního společenství“ je velmi těžké definovat, přesto 

se postupně v judikatuře a odborné literatuře vytvořil seznam tzv. obecních výsostí, které 

charakterizují nejdůležitější oblasti samostatné působnosti obcí, do kterých smí zákonodárce 

zasáhnout jen z důvodu nemožnosti řádného zajištění toho konkrétního úkolu na obecní 

úrovni, jen přiměřeným způsobem a jen v rozsahu, který je nezbytný. Spolkový ústavní soud 

pak hovoří o jádru samosprávné kompetence, kterou je potřeba obzvláště chránit před zásahy 

zákonodárce, aby nedošlo k obsahovému vyprázdnění tohoto práva. 

Existenci obdobně zaručeného okruhu činností v poslední době dovozuje ve své 

judikatuře i Ústavní soud ČR. Do sféry obcím bytostně vlastních úkolů zařadil zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 

ochranu životního prostředí jakož i veřejné zeleně, užívání zařízení obce sloužících potřebám 

veřejnosti a územní rozvoj. Tento katalog je však ve srovnání se zaručenými výsostmi 

německých obcí, nemluvě o garanci práva na výkon veřejných služeb, nepropracovaný. Navíc 

s ohledem na dvě linie přístupu k záruce obecní samosprávy v judikatuře Ústavního soudu, 

panuje poměrně velká nejistota, kterým směrem se bude ve svých nálezech Ústavní soud dále

ubírat.

Při srovnání ústavní garance práva na samosprávu ve Spolkové republice Německo a 

v České republice je na první pohled zřejmý kvalitativní rozdíl. K zajištění reálného 

samosprávného postavení obcí v České republice by bylo vhodné novelou Ústavy stanovit 

alespoň obecnou úpravu obsahu samosprávné působnosti a tím stanovit závaznou směrnici 

nejen pro běžné zákonodárství, ale též pro následný výklad prováděný Ústavním soudem, 

který v současné době váhá mezi dvěma přístupy, což se negativně odráží v právní jistotě obcí 

ohledně jejich postavení a s tím spojených práv a povinností. 

Má-li místní samospráva opravdu tvořit nezastupitelnou složku demokracie, je nutné jí 

přiřknout i odpovídající práva v rámci vlastní odpovědnosti a v zájmu svých obyvatel 

regulovat a řídit místní záležitosti. Článek 28 odst. 2 GG zajišťuje i finanční samostatnost 

obcí a svěřuje jim právo k originálnímu stanovení daní. Na ústavní úrovni je toto právo dále 

rozvíjeno ustanoveními, která zaručují obcím různým způsobem podíl z výnosu jednotlivých 

daní. S ohledem na úzký vztah mezi finanční samostatností a reálným výkonem samosprávy, 

by postavení obcí jako samosprávných subjektů bylo vhodné posílit po vzoru německé právní 

úpravy i ústavním zakotvením stálých daňových příjmů, které by alespoň do určité míry 

stanovily hranice pro volné uvážení zákonodárce.
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V českém právním řádu je samostatná působnost charakterizována v § 7 odst. 1 OZŘ, 

podle kterého obec spravuje své záležitosti samostatně. O jaké záležitosti se jedná, vymezuje 

blíže § 35 odst. 1 a odst. 2.  Takto obecně vymezený okruh samostatné působnosti je doplněn 

odkazem na kompetence zastupitelstva obce uvedené v § 84 a 85 OZŘ a rady obce v § 102 (s 

výjimkou vydávání nařízení). Do samostatné působnosti však patří i činnosti uvedené na 

jiných místech OZŘ a ve zvláštních zákonech, které výslovně určitou činnost do samostatné 

působnosti zařadí nebo ji přiřknou obecně do působnosti obcí, a tato činnost je pak 

považována na základě pravidla obsaženého v § 8 OZŘ za výkon samostatné působnosti.  

Pro srovnání konkrétního obsahu samostatné působnosti byla vybrána spolková země 

Dolní Sasko, jejíž právní úprava samostatné působnosti obsahuje dělení úkolů na dobrovolné 

a povinné. Dobrovolné samosprávné úkoly jsou ty, u kterých obec rozhoduje, zda je bude 

vykonávat i jakým způsobem a v jakém rozsahu. U povinných samosprávných úkolů obec 

nemá možnost rozhodnout, zda je bude vykonávat, neboť tato povinnost je stanovena 

samotným zákon výjimečně též zvykovým právem. 

Na základě porovnání několika úkolů zařazených do samostatné působnosti obcí obou 

zemí je možné konstatovat, že obdobné dělení úkolů obecní samosprávy na povinné a 

dobrovolné je možné najít i v českém právním řádu, ačkoliv ten to výslovně neuvádí. Tato 

práce hovoří o tzv. „kvazi povinných úkolech samosprávy“.

S ohledem na tento fakt, by bylo vhodné zavést do českého právního řádu i 

odpovídající kontrolní mechanismy. Na jedné straně je třeba chránit obce, jejichž samostatná 

správa je součástí podstatných náležitostí demokratického právního státu, před přílišným 

zasahováním státu do této oblasti. Zejména by nemělo být zákonodárci umožněno čistě 

formální určení státního úkolu do samostatné působnosti obcí, čímž by se stát zbavil finanční 

odpovědnosti za jeho výkon. Rovněž by obce měly být chráněny před přijetím natolik 

podrobné právní úpravy povinných úkolů, která by naprosto vyloučila volné obecní uvážení o 

způsobu a rozsahu výkonu, v němž je třeba spatřovat podstatnou náležitost práva na

samosprávu. Na druhou stranu, jestliže byla dovozena povinnost obcí k plnění určitých jí 

zákonem stanovených povinností v samostatné působnosti, měl by existovat též prostředek, 

který v případě obecní nečinnosti, tento výkon jejím jménem a na její účet zajistí.

Právní řády obou porovnávaných států vycházejí ze stejné právní tradice, která klade důraz na 

výkon veřejné správy co nejblíže občanům a na jejich zapojení do veřejného života. V tomto 
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ohledu hraje samospráva obcí nezastupitelnou roli, při jejímž budování a utvrzování by Česká 

Republika měla využít německou i dolnosaskou zkušenost obsaženou nejen v právních 

předpisech, ale též v bohaté judikatuře soudů a odborné literatuře.
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Abstrakt

Název: Působnost obcí

Základním cílem této diplomové práce je popsat působnost obcí v České republice, 

jejíž právní úprava od roku 1990 opět navazuje na rakousko-německou komunální tradici 

smíšeného modelu výkonu veřejné správy. 

Po kontextuálním úvodu v podobě vymezení pojmu působnost a v podobě krátkého 

historického exkurzu do vývoje předmětné právní úpravy od roku 1990, následuje kapitola o 

přenesené působnosti obcí. Jejím úkolem je představit ukotvení této působnosti v právním 

řádu ČR a základní principy jejího fungování.

Vlastní těžiště práce spočívá v kapitolách o působnosti samostatné. Práce se nejdříve 

zabývá ústavně právním zakotvením a srovnáním práva na samosprávu v českém a německém 

právním řádu. Následně popisuje koncepci a vlastní úpravu samostatné působnosti v České 

republice a ve spolkové zemi Dolní Sasko. 

Záměrem popisu dolnosaské úpravy je především představit institut povinných 

samosprávných úkolů obce. Na základě srovnání vybraných samosprávných úkolů v obou 

právních řádech práce konstatuje existenci obdobných povinných úkolů i v českém právním 

řádu.

Práce se tak pokouší na základě srovnání českého a německého resp. dolnosaského 

pojetí samosprávy navrhnout určitá doporučení de lege ferenda, jenž by vedla k posílení 

samosprávného postavení obcí, tak aby byl řádně naplněn jeden ze základních aspektů 

demokratického právního státu.
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Resüme

Titel: Die Zuständigkeit der Gemeinden

Das Hauptziel dieser Diplomarbeit besteht darin, die Zuständigkeit der Gemeinden in 

der Tschechischen Republik zu beschreiben. Die heutige gesetzliche Regelung schließt sich 

seit 1990 wieder an die ehemals Ősterreichisch-Deutsche kommunale Tradition des 

gemischten Vollzugs der öffentlichen Verwaltung an. 

Nach einer nötigen kontextuellen Einführung (in der Form der Abgrenzung des 

Begriffes der „Zuständigkeit“ und in der Form eines kurzen historischen Exkurses des

Verlaufs der gesetzlichen Regelung bis zum Jahr 1990), folgt das Kapitel über den 

übertragenen Wirkungskreis der Gemeinden. Das Ziel dieses Kapitels ist die Verankerung 

dieser Zuständigkeit innerhalb der Rechtsordnung der Tschechischen Republik, ihre

Prinzipien und ihre Funktionieren zu zeigen.

Der eigene Schwerpunkt dieser Arbeit ist in den Kapiteln zu finden, die den eigenen 

Wirkungskreis der Gemeinden beschreiben.  Erst beschäftigt sich die Arbeit mit der 

verfassungsrechtlichen Verankerung und mit dem Vergleich des Rechts auf die 

Selbstverwaltung in der Tschechischen und Deutschen Rechtsordnung. Danach ist die 

Konzeption und die eigene Regelung des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden in der 

Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Niedersachsen beschrieben. 

Der Vorsatz der Beschreibung der Niedersächsischen Regelung des eigenen 

Wirkungskreises beruht vor allem auf der Vorstellung des Begriffes der „pflichtigen 

Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden“. Aufgrund des Vergleichs der gewählten 

Selbstverwaltungsaufgaben in den Rechtsordnungen von beiden Staaten konstatiert die 

Diplomarbeit die Existenz der ähnlichen pflichtigen Aufgaben auch innerhalb der 

Tschechischen Rechtsordnung, auch wenn dieser Begriff formal nicht benutzt wird.

Die Arbeit bemüht sich aufgrund des Vergleichs der Tschechischen und Deutschen 

respektive Niedersächsischen Auffassung der Selbstverwaltung um bestimmte  zukünftige

Vorschläge de lege ferenda. Diese Vorschläge sollen zum Befestigen der 

Selbstverwaltungsposition der Gemeinden in Tschechischen Republik dienen.
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