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1. Úvod 
Právo na místní (územní) samosprávu představuje významný institut ústavního práva. 

Umožňuje občanskou participaci na správě věcí veřejných v záležitostech lokálního 

významu. Současně je nástrojem dělby moci a umožňuje tak ochranu místních zájmů 

oproti státní moci. Je považováno za podstatnou náležitost demokratického právního státu 

nejen některými teoretiky, ale i Ústavním soudem ČR. Jeho vymezení v rovině českého 

ústavního práva je ale značně neurčité. Proto jsem se rozhodl prozkoumat, jakým obsahem 

je, zejména se zřetelem k ústavním poměrům v ČR, naplňováno. 

 

Teoretickými koncepcemi samosprávy v současné české právní teorii a rolí samosprávy 

a jejího významu v demokratickém právním státě se zabývám v úvodní kapitole. Dále 

nastiňuji historický vývoj územní samosprávy v českých zemích s bližším pohledem na 

obnovení samosprávy v ČR a její pozici v typologickém modelu systému samospráv. 

 

Při práci na předkládané problematice jsem si položil následující otázky. Předně šlo o 

prozkoumání judikatury Ústavního soudu ve věci tzv. komunálních stížností. Komunální 

stížnost představuje obranu samosprávy před zásahem státního orgánu a je tak obrazem 

konfliktu o právo na samosprávu. Zde jsem si všímal, v jakých věcech docházelo ke 

sporům samospráv a státních orgánů, které orgány nejčastěji (ať už domněle, nebo 

skutečně) zasahovaly do činnosti samospráv, jakož i interpretace práva na samosprávu a 

interpretací kompetencí samospráv Ústavním soudem. Analyzoval jsem všechny dosud 

vydané judikáty ve věci tzv. komunální stížnosti. Pracoval jsem s veřejně přístupnou 

databází judikátů na internetových stránkách www.nalus.cz. Analýza je aktuální ke dni 10. 

dubna 2017. 

 

Zabýval jsem se také dalšími judikáty Ústavního soudu, které se v jiných typech řízení 

vyjadřují k problematice práva na samosprávu, rozsahu jejich kompetencí a jejím místě 

v ústavním systému. Relevantní judikáty jsem stanovil vyhledáváním v databázi Ústavního 

soudu za použití klíčových slov „právo na samosprávu, samospráva“, případně citací 

významných judikátů v literatuře. S ohledem na množství takovýchto judikátů jsem z nich 

vybral jen ty, které jsem považoval ve vztahu ke zkoumané problematice za nejdůležitější. 

Tento přehled je aktuální ke dni 24. dubna 2017. 

 

http://www.nalus.cz/
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Zvláštní kapitolu představuje problematika zákonodárné iniciativy krajských 

samospráv. Aktivita krajů v zákonodárném procesu je nejen naplněním práva na 

samosprávu, ale také sděluje, které problémy samosprávy považují za zákonem 

nedostatečně upravené. Zde jsem sledoval počty návrhů zákonů podaných kraji, úspěšnost 

jejich přijetí a věcnou problematiku, které se týkaly. Blíže jsem pak představil úspěšné 

návrhy. Vycházel jsem přitom z databáze návrhů zákonů na stránkách www.psp.cz. Vedle 

toho jsem pracoval se statistikami navržených a přijatých zákonů obsažených v publikaci 

Parlament České republiky.1 Údaje z obou zdrojů se v dílčích případech lišily; v takovém 

případě jsem dal přednost údajům ze stránek Poslanecké sněmovny. Tato analýza je 

aktuální ke dni 8. května 2017. 

 

Dále jsem si všímal, jak je hodnocen stav samosprávy v České republice ve vztahu 

k plnění Evropské charty místní samosprávy. Evropská charta je významnou mezinárodní 

smlouvou, která stanoví základní principy a pravidla fungování místních samospráv. Pro 

zajištění dodržování těchto základních standardů provádí ve smluvních státech pravidelný 

monitoring. Studium poslední zprávy monitorovací delegace z roku 2012 upozorňuje na 

některé problematické aspekty fungování samospráv v České republice, jakož i pokrok 

v naplňování zásad Charty. 

 

Problematika rušených vyhlášek územních samospráv (takřka výlučně obcí) Ústavním 

soudem poukazuje na limity kompetencí k vlastní normotvorbě. Sledoval jsem počty řízení 

o zrušení vyhlášky, navrhovatele, a problémové okruhy, které vyhlášky upravovaly. Jsem 

si přitom vědom, že konstrukce těchto věcných okruhů je arbitrární a že představuje spíše 

jen sondu, která má sloužit k ilustraci problémů, které jsou často předmětem sporů o 

platnost vyhlášky. Statistika řízení o zrušení vyhlášek samosprávných celků je aktuální 

k 20. květnu 2017. 

 

Kapitola financování územních samospráv má jen doplňkovou roli k ostatnímu 

výkladu. Shrnuje některé poznatky k této problematice a upozorňuje na význam hmotného 

zajištění pro činnost samospráv. 

                                                 
1 Parlament České republiky, Praha 2013. 

http://www.psp.cz/
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2. Právo na samosprávu a samospráva – východiska 

úpravy v ČR  

2.1. Teoretická východiska 

Soudobá česká právní teorie chápe samosprávu slovy Pavla Zářeckého jako 

samostatnou, nezávislou, svobodnou sebesprávu, jejímiž základními definičními znaky 

jsou svoboda, nezávislost a samostatnost. Výrazně přitom akcentuje svobodu, když tvrdí, 

že samospráva je jednou z forem svobody, jakož i že základem samosprávy je svobodný 

jedinec. Rozlišuje přitom několik aspektů samosprávy, jmenovitě aspekt politický, 

ekonomický, sociologický, sociálně psychologický a organizačně institucionální.2 Vlastní 

definici samosprávy podává Zdeněk Koudelka. Chápe ji jako svébytnou součást veřejné 

správy vedle státní správy. Zdůrazňuje přitom, že samospráva je vykonávána vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a vlastními prostředky. Vyznačuje se tím, že jde o 

veřejnou správu vykonávanou subjekty odlišnými od státu, avšak státem aprobovanými.3 

Jan Filip chápe územní samosprávu jako zvláštní formu veřejné moci vymezenou vůči 

moci státní a vůči ní též v určité míře chráněnou.4 Stanislav Kadečka chápe samosprávu 

jako jednu z větví veřejné správy, která je nezávislá a nepodřízená státní správě, 

vykonávaná subjekty odlišnými od státu.5 Kromě výše uvedených existuje řada dalších 

definic samosprávy.6 

 

Názory na povahu práva na samosprávu nejsou jednotné. Obecně lze vymezit dva 

názorové proudy – „státoprávní“, který zdůrazňuje primární roli státu v genezi práva na 

samosprávu a proud „přirozenoprávní“, který vychází z nezávislosti práva na samosprávu 

od vůle státní moci.7 Zářecký připouští oba dva základy samosprávy a to závislosti na 

konkrétním historickém vývoji. Vznikla-li samospráva přirozeným vývojem a byla-li 

později akceptována státní mocí, má přirozenoprávní základ, zatímco pokud byla ustavena 

                                                 
2 Václav Pavlíček a kol., Ústavní právo a státověda, I. Díl Obecná státověda, Praha 2007, s. 329. Pavel 

Zářecký je autorem příslušné kapitoly XIV. Samospráva. Podobně též v Pavel Zářecký, O samosprávě, in: 

Správní právo č. 6, roč. XXX (1997), s. 321-338. Stejná definice též v Václav Pavlíček a kol., Ústavní právo 

a státověda, II. Díl Ústavní právo České republiky, Praha 2011, s. 970. 
3 Zdeněk Koudelka, Samospráva, Praha 2007, s. 19 an. 
4 Jan Filip, Územní samospráva jako ústavní materie v ČR, in: Právní regulace místní (a regionální) 
samosprávy, Brno 2008, s. 23. 
5 Stanislav Kadečka, Právo obcí a krajů v České republice, Praha 2003, s. 7. 
6 Dále viz. např. Ústava České Republiky, komentář, Praha 2010, s. 139. 
7 Vedle toho se v literatuře uvádí i třetí pojetí samosprávy tzv. teorie politická. Viz. Tamtéž. 
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státní mocí, je svou povahou odvozena od státu.8 Podobně Filip podotýká, že i když je 

územní samospráva záležitostí ústavního práva, není pouhým výtvorem ústavodárce a 

státu. Chápe ji jako výsledek přirozeného vývoje v rovině kulturní, politické i sociální.9 Na 

druhou stranu Koudelka považuje za základ samosprávy stát, od nějž je odvozena. 

Argumentuje, že samospráva vždy vzniká ze sebeomezení státu a její mocenská rozhodnutí 

jsou vykonatelná jen za pomoci státního donucení, neboť nedisponuje vlastními 

mocenskými složkami, nebo jen omezeně. Samosprávu chápe jako součást státu, který bez 

ní může existovat, ale samospráva bez státu nikoliv.10 V podobném duchu, i když 

opatrněji, se vyjádřil František Šamalík, konstatováním, že přirozenoprávní původ 

samosprávy je převážně odmítán.11 Kromě nejvýznamnější a pro další výklad rozhodující 

formy samosprávy – územní, je teorií rozlišována též samospráva zájmová a profesní.  

 

Příbuznou problematikou k povaze práva na samosprávu je otázka nositele práva na 

samosprávu. Miloš Matula argumentuje, že právo na samosprávu přísluší občanům, a až 

z tohoto práva vychází samospráva konkrétních územních celků. Za východisko přitom 

považuje suverenitu lidu, u níž je podstatnější, jestli je naplněna, než v jakém celku je 

vykonávána. Trefně přitom podotýká, že opačný přístup, tedy považování samosprávných 

celků a ne obyvatel za nositele práva na samosprávu by vedlo k jejich petrifikaci na ústavní 

úrovni. Právo občanů na samosprávu považuje za základní znak demokratického a 

právního státu a jeho podstatnou náležitost. Oproti tomu právo územních samosprávních 

celků na samosprávu chápe na hierarchicky nižší úrovni. V této souvislosti lze souhlasit 

s předestřenou úvahou, že by měl být Ústavou zaručen výkon práva na samosprávu lidu, 

případně občanům, namísto územním samosprávním celkům.12 Lze totiž dát za pravdu 

Janu Filipovi, že problematika územní samosprávy je úzce spjata s právem občanů k účasti 

na správě věcí veřejných, které je zakotveno v Listině základních práv a svobod.13  

 

Právo na samosprávu vyjadřuje nárok na správu záležitostí občany, jichž se 

bezprostředně dotýkají. Je považována za jeden ze základních prvků demokracie a 

                                                 
8 Pavel Zářecký, tamtéž, s. 321-322. Za samosprávu ustavenou státní mocí považuje i takovou samosprávu, 
která na státu byla vybojována.  
9 Jan Filip, tamtéž, s. 25. 
10 Zdeněk Koudelka, tamtéž, s. 22-27. 
11 František Šamalík, Samospráva a státní správa: součinnost nebo konkurence?, in: Právník č. 2, roč. CXXXIII 
(1994), s. 107. 
12 Miloš Matula, Vybrané problémy ústavní regulace samosprávy, in: 20 let ústavy České republiky. 

Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Plzeň 2013, s. 334-335. 
13 Jan Filip, tamtéž, s. 29. 
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demokratického právního státu, protože rozmělňuje moc a brání tak její nadměrné 

koncentraci. Státověda rozlišuje způsoby dělby moci jednak v horizontální, jednak ve 

vertikální rovině. Dělba moci v rovině horizontální představuje rozdělení moci na moc 

výkonnou, zákonodárnou a soudní. Na druhou stranu dělba moci ve vertikální rovině 

vypovídá o míře centralizace či decentralizace ve státě, jinými slovy představuje v podstatě 

dělbu moci mezi mocenské centrum a periferii.14 V českém ústavním prostředí je význam 

samosprávy pro vertikální dělbu moci o to významnější, že Česká republika je 

koncipována jako unitární stát a tedy zde nepřichází do úvahy dělba moci mezi ústřední 

orgány a orgány členských států, jako ve federacích. Samospráva tak představuje 

nejvýznamnější prostředek realizace vertikální dělby moci. Její důležitost přitom nebývá 

dostatečně zdůrazňována.  

2.2. Nástin historického vývoje územní samosprávy 

v českých zemích 

Historická tradice samosprávy na území českých zemí sahá k roku 1848. Jedním 

z důsledků revolučních změn v Rakouském císařství bylo zavedení ústavnosti a zrušení 

dosavadní patrimoniální správy a její nahrazení státní správou a samosprávou. Prozatímní 

obecní zákon z roku 184915 zakotvil zásadu že „základem svobodného státu je svobodná 

obec“ a stanovil dvojí působnost obcí - přirozenou (dnes samostatnou) a přenesenou. Po 

obnovení ústavnosti v 60. letech 19. století se kromě obcí staly samosprávnými jednotkami 

země, případně okresy. Orgány samospráv se v období monarchie staly platformou 

národně-emancipačních procesů s pozitivními i negativními průvodními jevy. I když 

československý stát recipoval rakousko-uherskou právní úpravu, byl budován na rozdíl od 

federativně uspořádané monarchie jako stát unitární. Tato skutečnost byla důsledkem 

koncipování československé ústavy z roku 1920, a tedy i vnitřní výstavby státu podle 

francouzského vzoru.16 Odlišná forma uspořádání státu představuje výraznou 

diskontinuitu. Na jednu stranu bylo zavedeno rovné hlasovací právo do orgánů samospráv 

(společně se zavedením volebního práva pro ženy do všech orgánů), zatímco v období 

monarchie se uplatňovaly volební cenzy, na druhou stranu byla významně posilována role 

státu na úkor samospráv a jejich kompetence byly omezovány. Výrazněji přitom byla 

dotčena samospráva na regionální (zemské) úrovni, než samospráva obecní. Podoba 

                                                 
14 Václav Pavlíček a kol., Ústavní právo a státověda, I. Díl Obecná státověda, Praha 2007, s. 104-105. 
15 Zákon č. 170 ř.z. ze dne 17. března 1849. 
16 Jan Rychlík, Vladimir Penčev: Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí, Praha 2013, s. 415. 
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regionální samosprávy byla vůbec po vzniku Československa předmětem častých sporů, 

protože do členění státu se promítala problematika uspořádání vztahů mezi jednotlivými 

národnostmi. Období první československé republiky tak představovalo oslabení vertikální 

dělby moci ve státě. Okupace českých zemí přineslo další výrazné omezení fungování 

samospráv. Po skončení druhé světové války nebyl prvorepublikový model samosprávy již 

obnoven; samospráva byla nahrazena soustavou národních výborů.17  

2.3. Současná úprava územní samosprávy a její geneze 

Samospráva, její forma, rozsah jejích kompetencí a vztah ke státní moci je otázkou 

navýsost politickou. Tato skutečnost má rozhodující vliv při přijímání příslušné právní 

úpravy, ať již na úrovní ústavního, nebo běžného práva. V českém ústavním právu jsou 

základy práva na samosprávu, jakož i vlastní úpravy samosprávy skromné. Tato skutečnost 

odráží vůli ústavodárce v období přijímání současné ústavy v roce 1992, který neměl 

potřebu podrobněji definovat pozici samospráv v ústavním systému a upřesnit rozsah jejich 

kompetencí. Jakkoliv je ústavní vymezení samosprávy stručné, zakotvilo samosprávu jako 

významný ústavní institut a posloužilo jako východisko k zákonné úpravě postavení obcí a 

vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Vedle toho pouze rámcové vymezení 

pozice samospráv umožnilo v průběhu let rozdílné interpretační přístupy a tím i posilování 

jejich role. 

 

Ústava ČR zakotvuje právo na samosprávu v článku 8, který je řazen k tzv. 

materiálnímu jádru Ústavy, a další podrobnosti jeho výkonu rozvádí v hlavě sedmé.18 

Ústava přiznává právo na územní samosprávu obcím a VÚSC. Obcím jakožto přirozeným 

sídelním jednotkám byla přiznána již přijetím zákona o obcích v roce 1990. Každá obec 

jakožto právně vymezená jednotka se bez větších výhrad stala samosprávným celkem. 

Takto byla obnovena obecní samospráva, na druhou stranu vznikl dodnes přetrvávající 

problém vysokého počtu místních samospráv. Pro srovnání Německo, která má 8x více 

obyvatel než ČR vykazuje jen necelý dvojnásobek počtu místních samospráv v ČR.19 

Česká republika je tak v tomto ohledu podobná Francii. 

 

                                                 
17 Josef Vedral, Právní úprava postavení územních samosprávných celků (K ideovým zdrojům právní úpravy 

územní samosprávy v České republice), in: Právník č. 1, roč. CXLV (2006), s. 10-25. Karel Malý a kol. 

Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010, s. 245-258, 374-384. 
18 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Ústava České republiky, komentář, Praha 2010, s. 
140. 
19 Irena Kruntorádová, Politické aspekty financování českých měst, Praha, 2015, s. 65. 
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Důvodová zpráva k zákonu o obcích z roku 200020 zdůvodňuje jako potřebu nové 

úpravy obecního zřízení uvedení zákona do souladu s později přijatou Ústavou a Listinou 

základních práva a svobod, dále pak zohledněním zkušeností z dosavadní praxe a 

doplněním chybějících institutů. Nová úprava výslovně uváděla, že obec je samostatně 

spravována zastupitelstvem, což předpokládala Ústava. Úprava výkonu veřejné moci byla 

dále rovněž dána do souladu s Listinou. Reflektovány byly požadavky Evropské charty 

místní samosprávy, když byla posílena zásada subsidiarity a rozšířeny pravomoci obcí 

v samostatné působnosti a byla zakotvena povinnost správních orgánů projednávat 

s obcemi otázky, které se jich dotýkají. Nově byly upraveny postupy při nečinnosti orgánů 

obce v samostatné i přenesené působnosti. Revidován byl také koncept přezkumu orgánů 

obce státní správou, včetně zavedení možnosti soudního přezkumu. Statutární města se 

dočkala zvláštní úpravy, především ve vztahu k členění na městské části. Dále pak byly 

upraveny postupy při slučování a rozdělování obcí, otázky názvů obcí apod.  

 

Oproti tomu zřízení VÚSC bylo odkládáno, přičemž kromě úvah o potřebnosti 

regionální úrovně samosprávy bylo zvažováno krajské a zemské uspořádání. Nakonec se 

prosadila varianta krajského uspořádání se 14 (13 krajů + Hlavní město Praha) kraji. 

Zřízení krajů v jejich podobě je nutno chápat především jako výsledek politického 

kompromisu tehdejšího zákonodárce, přičemž je sporné do jaké míry skutečně odpovídají 

zájmům jejich obyvatel. Podoba krajů totiž často nebere do úvahy místní zájmy, když 

nerespektuje tradiční spádovost obcí a přirozenou sídelní strukturu. I když se skrze 

samosprávné kraje má naplňovat právo na samosprávu jejich obyvatel, byly nezřídka 

zřízeny a vytyčeny bez ohledu na jejich mínění.21 Samosprávné kraje se vedle toho 

neshodují s kraji administrativními, což vyvolává nepřehlednost v struktuře a organizaci 

správních orgánů. Při stanovování podoby samosprávných krajů nebyla zohledněna též 

potřeba návaznosti na evropskou klasifikaci NUTS. Důležitým stupněm ve vztahu 

k regionální samosprávě je zde úroveň NUTS 2, která je významným příjemcem 

evropských dotací. Většina současných krajů ale svou velikostí (počtem obyvatel) její 

požadované úrovně nedosahuje a proto se musí sdružovat do tzv. regionů soudržnosti. Ty 

vytvářejí Regionální rady regionu soudržnosti, které rozhodují o rozdělování evropských 

dotací. Role samosprávného orgánu a přeneseně občanů kraje rozhodovat o prostředcích, 

                                                 
20 Důvodová zpráva k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dostupná na 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=422&CT1=0.  
21 Petr Mrkývka, Evropská charta místní samosprávy, in: Aktuální otázky reformy veřejné správy, Petr 
Průcha ed., Brno 2000, 161-162. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=422&CT1=0
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které se jich týkají je tak oslabena. Na druhou stranu existence krajských samospráv jim 

umožnila zapojení do evropských struktur a čerpání dotací.  

 

Samospráva předpokládá existenci společenství, které má vůli se samospravovat. 

V případě VÚSC ale žádná takovéto přirozená společenství neexistovala, naopak, byly 

uměle vytvořeny právě až zřízením samosprávných celků v jejich podobě.22 Důvodová 

zpráva k zákonu o vytvoření VÚSC z roku 199723 je ve vysvětlení důvodů pro realizaci 

regionální samosprávy v podobě 14 krajů neobyčejně strohá. Kromě naplnění Ústavy a 

konstatování výhod z možnosti spolupráce regionů sousedních států jen uvádí, že 

„všeobecně přijatelné řešení počtu vyšších územních správních celků se sotva nalezne. 

Zájmy v této otázce jsou příliš rozporné a nesouladné.“ Konkrétní výhody předkládaného 

návrhu, nebo důvody, proč se právě pro tento návrh předkladatel rozhodl, ale nezmiňuje. 

Důvodová zpráva jen uvádí, že návrh vychází ze studií několika odborných pracovišť, ve 

kterých měla být zohledněna kritéria přirozenosti navrhovaných celků a jejich relativně 

integrovaná vztahová uzavřenost, kvantifikovaná kritéria jako počet obyvatel, nebo 

dojížďka do zaměstnání nebo za službami, fyzickogeografické charakteristiky území a 

existující sociální vztahy v území v jejich historicky podmíněné kulturní a sociální 

souvislosti s určitými centry osídlení. Nelze se přitom zbavit dojmu, že z těchto kritérií při 

koncepci krajů jednoznačně převážily technokratické přístupy. 

 

Lze se domnívat, že určité problémy také plynou ze vzetí tehdejších okresů za základ 

pro zformování krajů. Okresy byly totiž původně zřízeny jako jednotky státní správy a jako 

na takové na ně byly kladeny jiné nároky (efektivita, přehlednost, srovnatelnost 

kvantitativních ukazatelů), než které přísluší územnímu samosprávnému celku.  

 

Důvodová zpráva k zákonu o krajích24 se ke koncepci VÚSC vůbec nevyjadřuje; chápe 

Zákon o krajích jako organizační normu, která vymezuje a upravuje jejich činnost. Je 

konstatováno naplnění ústavního požadavku na samosprávu, přesun části kompetencí ze 

                                                 
22 Je přitom k zamyšlení, zda v 90. letech takovéto společenství projevující vůli k samosprávě 
nepředstavovali prostřednictvím svého politického zastoupení i fenoménu tzv. moravské národnosti 
obyvatelé Moravy (případně i Slezska). 
23 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního 
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tento ústavní zákon stanovil počet a sídla 
územních samosprávných celků, vymezil je územím okresů a stanovil podmínky pro změnu hranic jejich 
území. Důvodová zpráva dostupná na http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t021800.htm.  
24 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení). Důvodová zpráva dostupná na 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=423&CT1=0.  

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t021800.htm
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=423&CT1=0


14 

 

státních orgánů na orgány samosprávy. Důvodová zpráva se omezuje na konstatování 

obsahu navrhované zákonné úpravy bez vlastního zdůvodnění, proč byl zákon v této 

podobě přijat.  

2.4. Typologie samospráv a stav v ČR 

Teorie ústavního práva a státovědy zná několik typologií systémů místních samospráv. 

Většina z nich ale reflektovala jen situaci v západní části Evropy a nevěnovala dostatečnou 

pozornost novým demokraciím ve východní Evropě. Například jeden z posledních modelů 

z roku 2010 rozděluje evropské země do 4 skupin (francouzský a jižní Evropa, anglosaský, 

německý a střední Evropa, skandinávský model) na základě kritérií jako jsou ústavní 

zakotvení místní samosprávy, vztahy mezi státem a samosprávou, uspořádání a systém 

decentralizace a vztah k veřejné správě, a vztahy vertikální a horizontální. Výjimku 

v tomto smyslu představuje práce Pawla Swianiewicze, která se zaměřuje na státy 

východní Evropy.25  

 

Swianiewicz uvádí, že východoevropské země se vyznačují několika společnými rysy. 

K nim minimálně na počátku transformačního procesu patřilo přesvědčení, že 

decentralizace je východiskem pro demokratizaci. Tento postoj měl vycházet z vzhlížení 

k mýtu „tocquevillského lokalismu“, kde samospráva měla být ztělesněním občanské 

společnosti oproti bývalým režimům. Dalším společným rysem je slabá regionální úroveň 

samosprávy, což představuje opačný trend oproti západním zemím, kde v posledních 

desetiletích byl tento stupeň samosprávy naopak posilován. Toto oslabení se projevuje 

v malém rozsahu kompetencí a finanční závislosti na transferech od ústřední vlády. 

Většina služeb je poskytována obcemi, které také jsou jediným stupněm samosprávy 

s omezenou možností vybírat daně. Dalším společným rysem je, že k budování právního 

rámce pro fungování samospráv dochází ve stejné době, kdy v západní Evropě probíhají 

dynamické změny samospráv související s novými trendy v řízení a oba procesy tak 

splývají. Napětí mezi oběma procesy tak může rozmělnit místní samosprávu.  

 

Naopak se tyto východoevropské země liší v rozsahu kompetencí místních samospráv. 

Dále také mírou teritoriální fragmentace, kde podle počtu obcí patří Česká republika 

společně se Slovenskem mezi země s jejich nejvyšším počtem na celkový počet obyvatel. 

                                                 
25 Pawel Swianiewicz (2014) An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe, Local 
Government Studies, 40:2, 292-311, DOI: 10.1080/03003930.2013.807807. 
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Rozdílné jsou také volební systémy používané u místních samospráv, jakož i způsob volby 

starosty, kde některé země zavedly jeho přímou volbu (Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, 

Polsko), zatímco jinde (včetně ČR, dále také v pobaltských zemích) je volen 

zastupitelstvem. I když se sledované státy liší rolí celostátních politických stran v místní 

samosprávě, společným rysem je jejich malý vliv na samosprávu. Nízký podíl straníků 

v zastupitelstvech a na místech starostů platí zejména pro malé obce.  

 

Swianiewicz vytváří typologii za použití 4 kritérií – územní organizace (počet 

samosprávných úrovní a územní fragmentace), funkční decentralizace (podíl výdajů 

samospráv na HDP), finanční samostatnosti (finanční decentralizace, povaha systému 

přidělování dotací, zadlužení samospráv) a horizontálních mocenských vztahů (postavení 

starosty, volební systém). Na jejich základě řadí východoevropské země do 5 skupin. 

Českou republiku řadí společně s Estonskem a Litvou do druhé skupiny, která se vyznačuje 

vysokou úrovní funkční decentralizace, kterou vysvětluje jako široký rozsah kompetencí 

samospráv. Dále je pro tuto skupinu význačná zanedbatelná role zdanění pod kontrolou 

samospráv, přičemž většinu příjmů tvoří podíl na centrálně vybíraných daních. Dále se 

skupina vyznačuje vysokou mírou územní fragmentace a významnější rolí zastupitelstva 

oproti starostovi. Oproti ostatním skupinám je společné také vyšší zadlužení.  

 

Země východní Evropy tak netvoří homogenní skupinu, ani nespadají pod 

skandinávský (severský) model samospráv předešlých autorů. Státy první a druhé skupiny 

(včetně ČR) se sice blíží tomuto modelu, ale jejich vnitřní uspořádání je odlišné. Některé 

rysy mají tyto země společné i s jihoevropským modelem. Současně se ve východní 

Evropě vyskytují některé země s velmi vysokou mírou centralizace. 

 

Poměrně vágní vymezení postavení samospráv v Ústavě ponechalo široký prostor pro 

výklad Ústavnímu soudu. Jeho pojetí pozice samosprávných celků, jakož i práva na 

samosprávu bude představeno v následujících kapitolách. 
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3. Právo na místní samosprávu v tzv. komunálních 

stížnostech před Ústavním soudem 

3.1. Souhrnný pohled 

Tzv. komunální stížnost je zvláštní typ ústavní stížnosti, která slouží k ochraně před 

nezákonným zásahem státu porušujícím právo územního samosprávného celku na 

samosprávu. Je zakotvena v článku 87 odst. 1 písm. c.) Ústavy, přičemž subjektem 

oprávněným k jejímu podání je pouze zastupitelstvo obce, nebo zastupitelstvo vyššího 

územního samosprávného celku.26 Význam takovéto ochrany územní samosprávy spočívá 

v jejím zvláštním postavení jako relativně nezávislé složky veřejné moci, která sice 

podléhá kontrole a dozoru státu, přitom ale musí být chráněna proti případným excesům.27 

 

Ústavní soud se od svého založení až dosud28 zabýval tzv. komunální stížností celkem 

ve 23 případech. Výraznou většinou se ochrany svých práv před Ústavním soudem přitom 

dovolávají obce, z jejichž popudu vzešlo 20 stížností, zatímco kraje podaly jen 3 stížnosti 

(všechny se přitom týkají stejné kauzy zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského 

kraje). Tato disproporce přitom není výrazněji ovlivněna pozdějším vznikem krajských 

samospráv (v roce 2000). V nadpoloviční většině stížností (ve 13 z 23) bylo totiž 

rozhodnuto od roku 2012, tedy v posledních pěti letech, zatímco do roku 2001 jen pětkrát. 

Tento trend poukazuje na určité „osmělení se“ (obecních) samospráv v posledních 

letech a zvyšující se ochotě hájit svá práva i před nejvyšší soudní instancí.  

 

Většina (13) návrhů stěžovatelů ve věci tzv. komunální stížnosti byla Ústavním 

soudem odmítnuta, ať už z důvodů zjevné neopodstatněnosti, nepřípustnosti, 

neoprávněnosti navrhovatele, nebo neodstranění vad návrhu. Čtyřem návrhům bylo plně 

vyhověno, dalším čtyřem částečně vyhověno (nejčastěji v kombinaci s odmítnutím zbytku 

návrhu) a jen jeden návrh byl po přezkoumání zamítnut. Zbývající jeden návrh byl 

procesně postoupen plénu ÚS.  

 

                                                 
26 Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky, Praha 2011, s 961., 
Zákon č. 182/1993, o Ústavním soudu § 72, odst. 1, písm. b). 
27 Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy, Olomouc, 2009, s.293. 
28 Podle stavu k 10. 4. 2017. 
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Nejčastěji napadaným aktem komunální stížností jsou rozsudky Nejvyššího 

správního soudu; směřovalo proti nim celkem 8 stížností, neboli více než 1/3 všech 

podaných. Ve třech případech bylo napadeno rozhodnutí okresního úřadu, tyto případy ale 

spadají do období přelomu tisíciletí, kdy OÚ plnily roli státního dozoru nad obecními 

samosprávami. Rovněž třikrát byl napaden jiný zásah ministerstva financí, všechny 

v souvislosti s kauzami videoloterijních terminálů. Dvakrát směřovala stížnost obecně proti 

nezákonnému zásahu státu. Po jednom případu pak bylo napadeno rozhodnutí ministerstva 

obrany, usnesení poslanecké sněmovny, rozsudek krajského soudu, usnesení vlády, 

usnesení okresního státního zástupce a usnesení krajského státního zástupce. Při zobecnění 

původců těchto zásahů do práva na samosprávu, a to ať již samosprávami tvrzenými, nebo 

fakticky Ústavním soudem uznanými dojdeme k následujícím zjištěním.29 Samosprávou 

byla jako původce zásahu označena nejčastěji moc výkonná (11x), poměrně často také moc 

soudní (9x) a ve dvou případech i moc zákonodárná. Ústavní soud ale uznal zásah jen 4x u 

moci výkonné, 3x u moci soudní a jednou u moci zákonodárné. Je zřejmé, že samosprávy 

se častěji domnívají, že zásahy přicházejí ze strany moci soudní, což ale Ústavní soud ve 

svých verdiktech nepotvrzuje. Všech 8 stížností proti rozsudku Nejvyššího správního 

soudu bylo rozhodnuto od roku 2011, tedy v posledních 6 letech. Tento jev tak zřejmě úzce 

souvisí s výše konstatovanou větší ochotou samospráv hájit svá práva tzv. komunální 

stížností. Zdá se, že samosprávy tak projevují tendenci využívat Ústavní soud jako 

odvolací instanci svých neúspěšných sporů před Nejvyšším správním soudem.  

 

Z hlediska posuzovaného problému se komunální stížnosti vyznačují značnou 

různorodostí, přesto je ale možné stanovit několik okruhů obsahově podobných případů. 

Největší skupinu tvoří problematika územního plánování. Sem patří stížnosti týkající se 

zásad územního rozvoje kraje a územního plánu obce. Další častěji zastoupenou skupinou 

jsou stížnosti ve věcech regulace provozování výherních automatů. Dalším souborem 

problémů jsou záležitosti týkající se voleb a nabývání mandátů. Lze se domnívat, že spory 

týkající se volebních věcí nebudou v budoucnu již tak časté, zatímco u záležitostí 

územního rozvoje a plánování, které představuje „základní zákon“ pro fungování 

samospráv se mohou nadále větším počtu objevovat.   

 

 

                                                 
29 Viz. Tabulka č.1. 
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3.2. Jednotlivé komunální stížnosti  

První tzv. komunální stížností se Ústavní soud zabýval v usnesení III. ÚS 16/96.30 

Stěžovatel – město Kroměříž se domáhalo zrušení rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, 

kterým byla zamítnuta žádost o udělení souhlasu k prodeji bytů ozbrojených složek 

v domech ve vlastnictví tohoto města. Vlastní spor byl důsledkem společenské 

transformace v 90. letech; jeho jádrem byla možnost dispozice obce s obecními byty 

využívanými armádními příslušníky. Ve své ústavní stížnosti město kromě porušení 

vlastnického práva namítalo i porušení práva územního samosprávného celku na územní 

samosprávu. Ministr obrany jednak odmítal možnost interpretace souhlasu nebo 

nesouhlasu s dispozicí s takto užívanými byty jako zásah veřejné moci a vedle toho zásah 

do vlastnického práva obcí považoval za zákonné omezení vlastnického práva ve veřejném 

zájmu z důvodů obrany státu. Návrh byl postoupen plénu, které v nálezu Pl. ÚS 15/9631 

konstatovalo, že argumentace porušením práva na samosprávu je irelevantní, protože 

vlastnické právo všech vlastníků požívá stejné ochrany a dále se zabývalo jen otázkou 

porušení vlastnického práva. Zde shledalo protiústavnost napadených ustanovení zákona č. 

72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů), které zrušilo. V návaznosti na toto rozhodnutí byla 

komunální stížnost odmítnuta.  

 

Sporu obce a okresního úřadu ve věci povolení herních automatů se týkal judikát I.ÚS 

304/97.32 Obec Šumice – stěžovatel – napadla platnost rozhodnutí okresního úřadu, kterým 

bylo povoleno provozování herních automatů na území obce. Porušení práva na 

samosprávu obec spatřovala v nerespektování své vyhlášky okresním úřadem. Ten jen 

měsíc předtím pozastavil platnost této (měsíc staré) vyhlášky obce omezující možnosti 

provozování herních přístrojů. Ústavní soud celý spor zúžil na otázku souladu pozastavené 

obecně závazné vyhlášky a pojmu „platné obecně závazné právní předpisy“, který byl 

obsažený v loterijním zákoně33 a v souladu s nímž mohlo být platné povolení vydáno. 

Ústavní soud upozornil, že obecně závazná vyhláška, jejíž platnost byla pozastavena, 

zůstává součástí českého právního řádu, ale není ji možné aplikovat a tudíž nemusí být 

dodržována. Stížnost tak byla odmítnuta. 

 

                                                 
30 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 16/96 ze dne 6.1.1997. 
31 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96 ze dne 9.10.1996. 
32 Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 304/97 ze dne 11.9.1997. 
33 Zákon 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 
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Komunální stížnost II. ÚS 559/9934 a s ní související judikát Pl. ÚS 1/200035 vznikly 

po zásahu státní moci do výkonu samosprávy v souvislosti s výstavbou zdi v Matiční ulici 

v Ústí nad Labem. Usnesení zastupitelstva městské části Ústí nad Labem – Neštěmice o 

realizaci stavebních úprav bylo zrušeno usnesením Poslanecké sněmovny PČR s odkazem 

na § 62 zákona o obcích z roku 1990.36 Ústavní soud ale konstatoval, že příslušné 

paragrafy 62 a 62a umožňující státní moci zasáhnout do výkonu samosprávy odpovídaly 

svým charakterem starému ústavnímu řádu a byly derogovány přijetím nové ústavy v roce 

1993, která zavedla ústavní řád nový, stojící na důsledné dělbě státních mocí. Ústavní soud 

následně dovodil, že Poslanecká sněmovna PČR nerespektovala dělbu mocí a přisvojila si 

pravomoc, která ji nepřísluší a neoprávněně tak zasáhla do práva na samosprávu (čím byla 

narušena zásada právního státu). Protože usnesení PS PČR bylo přijato bez opory 

v jakémkoliv právním předpisu, označil jej Ústavní soud za paakt, tedy absolutně zmatečný 

právní akt. Jinými slovy ÚS konstatoval, že i když výše zmíněná ustanovení zůstala v textu 

platného zákona, byla již fakticky zrušená.  

 

V nálezu I. ÚS 471/2000 37řešil Ústavní soud spor obce Vémyslice a okresního úřadu, 

který svým rozhodnutím pozastavil kvůli tvrzené nezákonnosti výkon usnesení 

zastupitelstva obce, týkajícího se volby starosty. Volbě starosty předcházela rezignace 

několika členů zastupitelstva a místo jednoho z nich zůstalo neobsazené. Okresní úřad 

viděl porušení zákona jednak v nabídnutí uvolněného mandátu až 5. náhradníkovi v pořadí, 

který ale mandát odmítl; dále v řízení volby starosty nečlenem zastupitelstva a některých 

formálních nedostatcích. Ústavní soud konstatoval, 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.“  

 

Podle názoru ÚS volbu starosty nemohlo zpochybnit nabídnutí mandátu osobě, 

která na něj neměla bezprostřední nárok, protože se členem zastupitelstva nestala. Vedení 

volby starosty nečlenem zastupitelstva shledal ÚS v souladu se zákonem, byť jako 

                                                 
34 Nález Ústavního soudu II. ÚS 559/99 ze dne 12.4.2000. 
35 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/2000 ze dne 5.4.2000. 
36 Zákon 367/1990 Sb., o obcích. 
37 Nález Ústavního soudu i. ÚS 471/2000 ze dne 4.10.2000. 
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mimořádné opatření. Závěrem tak ÚS shledal, že výkon usnesení obce byl bezdůvodně 

pozastaven. Zásahem, který nevyžadovala ochrana zákona tak okresní úřad porušil právo 

obce na samosprávu a ÚS jeho rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení obce zrušil. 

V rámci tohoto nálezu se Ústavní soud také vyjádřil k vlastní podstatě tzv. komunální 

ústavní stížnosti. Podle jeho názoru na rozdíl od běžné ústavní stížnosti podléhá přezkumu 

v rámci tzv. komunální ústavní stížnosti nejenom případné porušení ústavně zaručených 

základních práv stěžovatele, ale též zákonnost zásahu státu. 

 

V judikátu IV. ÚS 420/200038 se Ústavní soud zabýval stížností obce Humpolec na 

zásah do práva na samosprávu rozhodnutím přednosty okresního úřadu, který vyslovil 

zánik mandátu člena zastupitelstva. Spor vznikl tak, že zastupitel obce si dočasně změnil 

adresu trvalého pobytu mimo obec. Následně přednosta okresního úřadu vyslovil zánik 

jeho mandátu, poté co zánik mandátu nevyslovilo samo zastupitelstvo obce. Obec se 

domnívala, že k zániku mandátu nedochází ze zákona, ale až vyslovením jeho zániku. 

Namítala tak pochybení okresního úřadu, když zánik mandátu vyslovil v okamžiku, kdy 

zastupitel měl trvalé bydliště již zpět na území obce, čímž mělo dojít ke konvalidaci. Dále 

obec argumentovala, že zastupitel fakticky po celou dobu bydlel na území obce. Ústavní 

soud tuto argumentaci odmítl, když konstatoval, že vyslovení zániku mandátu je pouze 

deklaratorní akt, který konstatuje již nastalou skutečnost a není možné jej jakkoliv zhojit. 

Vedle toho ÚS uvedl, že trvalý pobyt v obci je nezbytnou podmínkou k účasti na obecní 

samosprávě. Návrh byl proto zamítnut. 

 

Komunální stížností I.ÚS 764/200039 se město Pardubice domáhalo ochrany práva 

na samosprávu před nezákonným zásahem státu (resp. ministra vnitra), který měl spočívat 

v nevyhlášení voleb do zastupitelstev nově zřízených městských obvodů. Spor vznikl 

v důsledku dočasného „právního vakuua“ úpravy voleb do obecních zastupitelstev. 

V průběhu roku 2000 byl totiž významným způsobem novelizován volební proces v České 

republice; byl změněn zákon o volbách do Parlamentu ČR, byl přijat nový zákon o volbách 

do krajů a navazující předpisy, takže v okamžiku, kdy se město Pardubice domáhalo 

vyhlášení voleb, byla stará úprava volebního procesu neaplikovatelná, zatímco nová 

úprava se teprve připravovala.  Ústavní soud dovodil, že vyhověním návrhu a vypsáním 

                                                 
38 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 420/2000 ze dne 10.10.2000. 
39 Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 764/2000 ze dne 12.6.2001. 
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voleb i při rozporné úpravě by došlo k zásahu do jiných ústavně zaručených práv a dále se 

vyslovil, že  

„princip právní jistoty … má prioritní postavení i ve vztahu k ústavním zárukám 

práva na samosprávu.“  

ÚS uzavřel, že nezákonným zásahem státu do práva na samosprávu nemůže být nečinnost 

v případě, že adekvátní zákonná úprava chybí, nebo je sporná. Ústavní soud proto návrh 

jako neopodstatněný odmítl a závěrem připojil úvahu, zda nelze spíše uvažovat o zásahu 

do práva na samosprávu ze strany nečinného zákonodárce, který popsaný stav způsobil. 

 

V další komunální stížnosti s označením IV. ÚS 331/0240 se obec Lipno domáhala 

ochrany práva na samosprávu proti rozsudku krajského soudu, který potvrzoval rozhodnutí 

krajského a okresního úřadu. Předmětem sporu bylo pozastavení výkonu usnesení 

obecního zastupitelstva okresním úřadem, kterým byla z funkce odvolána místostarostka 

obce a zvolen nový místostarosta. Podle názoru okresního a krajského úřadu a krajského 

soudu došlo k porušení zákona, když tato otázka byla do jinak řádně uveřejněného 

programu zasedání obecního zastupitelstva zařazena až v jeho průběhu a nikoliv předem. 

Uvedené orgány spatřovaly porušení zákona o obcích (konkrétně § 93 odst. 1), který 

požaduje, aby orgány obce informovaly občany alespoň 7 dní předem o programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva. Svůj postoj zdůvodňovaly tím, že možnost 

libovolně rozšiřovat program jednání by umožnilo zastupitelstvu vyloučit občany ze 

spoluúčasti na správě obce a rozhodovat tak za jejich zády. Podle jejich názoru byla 

možnost zařazení návrhu „zásadní povahy“ do programu zasedání až v jeho průběhu, o 

němž nebyli občané informováni a neměli tak možnost na něj reagovat, v rozporu se 

smyslem zákona. Obec takovýto výklad odmítala a naopak s odkazem na §94 odst. 2 

zákona o obcích tvrdila, že program zasedání lze doplnit i v jeho průběhu. Ústavní soud 

v postupu krajského soudu shledal porušení ústavní garance práva na samosprávu, když 

odmítl předkládaný výklad zákona o obcích a zejména pak rozlišování bodů programu na 

závažné a méně závažné, které zákon nezná. Dále ÚS připojil komentář k čl. 101 odst. 4 

Ústavy ÚS, když dovodil, že při zásahu státu do práva na samosprávu je požadavek 

ochrany zákona  

„podmínkou nutnou, jejíž naplnění nelze dovodit extenzivním výkladem nemajícím 

oporu v dikci zákonné úprav, byť by bylo konstruován logickým způsobem nevzbuzujícím 

                                                 
40 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 331/02 ze dne 30.9.2002. 
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pochybnosti o jeho účelnosti a rozumném smyslu. Zásah státu do ústavně zaručeného 

práva na samosprávu je tak 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.“  

 

Přitom zdůraznil, že zásah státu do práva na samosprávu představuje ústavně 

zaručenou výjimku zasahující do jednoho ze znaků demokratického právního státu, která 

musí být aplikována restriktivně. Z tohoto důvodu ÚS stížnosti v části namířené proti 

rozsudku krajského soudu vyhověl. Závěrem svého nálezu ovšem ÚS podotknul, že 

závažné body programu, mezi které řadil i odvolání a volby místostarosty, by měly být 

s ohledem na transparentnost a ochranu zájmů občanů obce, zařazovány dle § 94 zákona o 

obcích na program v průběhu jednání „zdrženlivým a uvážlivým způsobem.“  

 

Stručně se Ústavní soud vypořádal s komunální stížností obce v rozsudku Pl. ÚS 

55/06.41 Zastupitelstvo obce Rokytnice spatřovalo nezákonný zásah státu do práva na 

samosprávu v přijetí nového zákona o rozpočtovém určení daní, který měl znevýhodňovat 

daňové příjmy obce. ÚS konstatoval, že vydání právního předpisu nepředstavuje zásah 

státu do práva na samosprávu, „neboť relevantní „zásah“ musí mít podobu 

„individuálního aktu aplikace práva, nebo jiného individuálního zásahu“. Návrh byl proto 

odmítnut.  

 

Další tzv. komunální stížnost byla řešena judikátem IV. ÚS 606/06.42 Obec 

Podlešín viděla porušení práva na samosprávu v postupu vlády ČR, která nejprve 

usnesením schválila bezúplatný převod majetku do vlastnictví dotčené obce, ale následně 

toto usnesení změnila, když pasáž o převodu majetku této obci vypustila. Ústavní soud 

konstatoval, že rozhodování o majetku v režimu zákona č. 174/2003 Sb.43 kam předmětný 

majetek spadal, je rozhodováním státu pouze jako vlastníka majetku, ale ne jako nositele 

veřejné moci. Jakákoliv dispozice s tímto majetkem je dle názoru ÚS výrazem a 

důsledkem vlastníkovy vůle a záleží jen na uvážení vlády, koho ze zájemců o převod 

vybere. Z tohoto důvodu, jakož i pro formální chyby návrhu vyslovil Ústavní soud svou 

nepříslušnost a stížnost odmítl. 

                                                 
41 Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 55/06 ze dne 22.2.2007. 
42 Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 606/06 ze dne 27.2.2007. 
43 Zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého vojenského majetku a majetku, s nímž je hospodařit 
ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územně samosprávné celky.  
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Usnesením II. ÚS 265/0744 se Ústavní soud vyslovil k otázce oprávnění 

zastupitelstva obce podat ústavní stížnost proti trestnímu stíhání členů zastupitelstva 

v souvislosti s jeho rozhodováním a hlasováním. Stížnost podalo zastupitelstvo města 

Český Krumlov proti usnesení Okresního státního zastupitelství, kterým se zamítala 

stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, proti usnesení Policie ČR o zahájení 

trestního stíhání a proti podnětu Krajského státního zastupitelství, na jehož základě bylo 

trestní stíhání zahájeno. Zastupitelstvo města vidělo zásah do práva na samosprávu 

v trestním stíhání 14 zastupitelů, kteří v minulém volebním období odhlasovali převzetí 

nákladů na právní zastoupení městem trestně stíhaného starosty, zastupitele a úředníka 

města. Ústavní soud návrh odmítl, neboť dovodil, že stěžovatel zjevně není oprávněnou 

osobou k podání návrhu. Tak učinil s poukazem na skutečnost, že aktivní legitimaci 

k podání ústavní stížnosti má dle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pouze ta 

osoba, která byla účastníkem v řízení, v němž bylo toto rozhodnutí vydáno. Podle názoru 

Ústavního soudu je však třeba tuto podmínku použít i na stížnosti podávané územními 

samosprávami, takže se ochrany u ÚS může dovolávat jen ten celek, jehož právo na 

samosprávu bylo přímo dotčeno. K tomu v tomto případě nedošlo a ÚS odmítl i nepřímý 

vliv na výkon samosprávy jako důvodu k takovémuto postupu. ÚS odmítl, aby se orgán 

samosprávy domáhal zrušení rozhodnutí ve věcech fyzických osob. 

 

Stručným usnesením III. ÚS 1795/1245 odmítl Ústavní soud komunální stížnost 

obce Kocbeře proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, který zamítl zrušení části Zásad 

územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Obec nesouhlasila s vymezením rychlostní 

silnice R 11, když kritizovala postup posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Ústavní 

soud neshledal na straně NSS pochybení a stížnost jako zjevně neopodstatněnou odmítl.  

 

V judikátu Pl.ÚS 12/1246 rozhodoval Ústavní soud o komunální žalobě 

Jihomoravského kraje proti usnesení Nejvyššího správního soudu. Stěžovatel namítal 

porušení práva na samosprávu, jakož i dalších ustanovení Ústavy a Listiny. To spatřoval 

v usnesení NSS, které dovodilo, že vydané zásady územního rozvoje kraje již nabyly 

účinnosti. NSS při posouzení případu přehodnotil dosavadní výklad stavebního zákona 

                                                 
44 Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 265/07 ze dne 6.6.2007. 
45 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1795/12 ze dne 7.6.2012. 
46 Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 12/12 ze dne 12.6.2012. 
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v části týkající se nabývání účinnosti zásad územního rozvoje, když konstatoval, že pro 

nabytí účinnosti je rozhodující uplynutí lhůty od vyvěšení na úřední desce toho kdo jej 

vydal a ne jak se domníval kraj, od vyvěšení na úřední desce poslední obce kraje. 

V předmětném případě napadla u NSS obec Tetčice opatření obecné povahy- Zásady 

územního rozvoje Jihomoravského kraje a v části týkající se koridoru pro horkovod a 

koridoru pro železniční trať se domáhala jeho zrušení. Ústavní soud ale stížnost odmítl 

s poukazem na skutečnost, že předešlé řízení u NSS nebylo dosud ukončeno.  

 

Pokračováním předešlého sporu byl judikát I.ÚS 3619/1247, kterým rozhodl 

Ústavní soud o komunální stížnosti Jihomoravského kraje proti rozsudku Nejvyššího 

správního soudu. Napadený rozsudek zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského 

kraje. Kraj se domáhal zrušení tohoto rozsudku a namítal porušení práva na samosprávu, 

práva na zákonného soudce, práva na spravedlivý proces, zásah do dělby moci, 

nerespektování rozdělení působnosti a organizace soudů a zásady vázanosti soudce 

zákonem. Kraj argumentoval, že přijetím zásad územního rozvoje realizoval své právo na 

samosprávu v zájmu péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraj 

namítal, že se NSS řídí svým předchozím ústavní stížností napadeným usnesením o nabytí 

účinnost zásad územního rozvoje, které má vliv na věcnou příslušnost soudů, dále 

neposkytnutím dostatečné možnosti vyjádřit své argumenty před soudem. Napadal také 

podjatost asistenta soudce, který byl současně starostou obce na území jihomoravského 

kraje a považoval za neslučitelné se zásadou spravedlivého procesu, aby tak mohl 

prostřednictvím podílu na soudní moci ovlivnit dokument, který jím reprezentovanou obec 

zavazuje. Kromě toho také napadal, že NSS šel nad rámec návrhu, když zrušil zásady 

územního rozvoje jako celek. Ústavní soud návrh odmítl, když konstatoval, že neshledal 

porušení ústavních práva a že podaná stížnost je tak zjevně neopodstatněná. K otázce 

podjatosti asistenta soudce-starosty se ÚS vyjádřil tak, že skutečnost, že soudce podléhá 

právnímu předpisu, o kterém rozhoduje neznamená jeho podjatost.  

 

V souvisejícím judikátu III. ÚS 2386/1248 napadl opět Jihomoravský kraj rozsudek 

NSS. V něm bylo částečně vyhověno návrhu obce Tetčice a bylo zrušeno opatření obecné 

povahy – zásady územního rozvoje v části týkající se koridoru horkovodu. Tento případ 

tak navazoval na judikát Pl.ÚS 12/12. Kraj argumentoval kromě porušení práva na 

                                                 
47 Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3619/12 ze dne 11.12.2013. 
48 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2386/12 ze dne 12.6.2014. 
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samosprávu, práva na zákonného soudce, práva na spravedlivý proces, zásah do dělby 

moci, nerespektování rozdělení působnosti a organizace soudů a zásady vázanosti soudce 

zákonem. Jeho argumentace byla stejná jako v předchozím případě. Vedle toho namítal i 

pochybení soudu při jednání, kdy soud neumožnil provést důkazy. Stěžovatel také namítal 

nepřiměřené požadavky soudu na vymezení trasy horkovodu. Kraj dále namítal nesprávný 

výklad jeho povinností soudem dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ústavní 

soud ale námitky kraje odmítl, když uvedl, že požadavky NSS se nejeví jako zjevně 

nerozumné, či formalistické, které by kraj s jeho odborným zázemím nadmíru zatěžovaly. 

Návrh byl proto odmítnut. Ve své úvaze ÚS připomněl, že „právo územních 

samosprávních celků na samosprávu je sice garantováno v ústavní rovině, současně výkon 

tohoto práva může být výkonem veřejné moci, který může zasáhnout do práv a povinností 

fyzických a právnických osob,“ což dle ÚS znamená, že  

„ ochrana výkonu práva na samosprávu nemůže být pojímána na úkor (kvality) 

výkonu veřejné moci místní samosprávou, resp. k újmě v oblasti ochrany veřejných 

subjektivních práv jednotlivců.“  

 

Ochrana samosprávy tak nemůže mít přednost před právy občanů na kvalitní výkon 

veřejné správy, jejíž součástí samospráva je. 

 

Skupinu komunálních stížností v kauze videoloterijních terminálů (VLT) řešil 

Ústavní soud v roce 2013.49 Spor vznikl poté, co město Klatovy obecně závaznou 

vyhláškou zakázalo na celém území města provozování vybraných loterií a jiných 

podobných her. Ministerstvo financí jakožto orgán vydávající povolení k provozování 

VLT ale následně odmítlo na podnět obce zahájit přezkumné řízení ohledně již vydaných 

povolení na území obce s tím, že na dříve vydaná povolení se možnost obcí regulovat 

hazard nevztahuje až do konce roku 2014. Obec následně podala komunální stížnost proti 

jinému zásahu Ministerstva financí (de facto nečinnosti) do práva na samosprávu, který 

měl spočívat v nezahájení přezkumných řízení a zrušení vydaných povolení. Dále obec 

požadovala zrušení příslušných přechodných ustanovení zákona o loteriích, který měl 

dočasně znemožnit obcím regulaci VLT, přičemž se domnívala, že příčina zásahu do práva 

na samosprávu tkví právě ve formulaci těchto ustanovení zákona. S odkazem na svou starší 

judikaturu Ústavní soud konstatoval, že regulace hazardu včetně regulace VLT je součástí 

                                                 
49 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2315/12 ze dne 6.5.2013. 
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práva na samosprávu. Protože v jiném řízení rozhodl ÚS nálezem Pl. ÚS 6/1350 o zrušení 

napadených ustanovení loterijního zákona, mohl tak v rámci projednávané komunální 

stížnosti dovodit, že napadená ustanovení zákona o loteriích společně s postupem 

ministerstva financí představovala zásah do práva obcí na samosprávu. Ústavní stížnosti 

tak bylo vyhověno a ministerstvu financí zakázáno v dalším zasahování do práva 

stěžovatele na samosprávu. Stejným způsobem vyhověl Ústavní soud dvěma totožným 

komunálním stížnostem podaným obcemi Frýdlant nad Ostravicí51 a Židlochovice.52  

 

Judikátem III. ÚS 1669/1153 se ústavní soud vyjádřil k otázce vztahu územního 

plánování a práva na samosprávu. Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou spatřovalo 

zásah do práva na samosprávu v rozsudku Nejvyššího správního soudu, který v poslední 

instanci rozhodl o zrušení části územního plánu (opatření obecné povahy vydávané 

v samostatné působnosti). Spor začal mezi vlastníky pozemků na území obce a obcí, která 

v novém územním plánu změnila charakter dotčené lokality ze zastavitelné plochy na 

nezastavitelnou. Vlastníci v řízeních před obecnými soudy namítali nedostatečné 

odůvodnění tohoto kroku; namítali nezákonnost stanovisek dotčených orgánů, jejich 

nepřezkoumatelnost a absenci jejich přezkumu a požadovali zrušení územního plánu. 

Obecné soudy, včetně NSS jejich argumentaci vyhověli a části územního plánu ve vztahu 

k dotčeným pozemků skutečně zrušily. Ústavní soud ale v takovémto postupu shledal 

porušení ústavně garantovaného práva na územní samosprávu. Dále konstatoval, že při 

rozhodování o zásahu do práva na samosprávu musí soud provést tzv. test přiměřenosti, 

neboli zvážit význam základního práva územně samosprávného celku a důvodů svědčících 

pro takový zásah; zásah přitom musí být přiměřený závažnosti důvodů. V projednávaném 

případě postup NSS a obecných soudů s ním nebyl v souladu. Za nepřípustný zásah do 

práva na samosprávu označil Ústavní soud poté i vysoké požadavky na detailnost a rozsah 

odůvodnění rozhodnutí o námitkách. Ústavní soud stížnosti vyhověl a napadené rozhodnutí 

zrušil. 

 

Komunální stížnost III. ÚS 1786/1354 podala obec Ostravice proti usnesení státního 

zástupce. Předmětem sporu bylo ustanovení opatrovníka obci v trestním řízení proti 

                                                 
50 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13 ze dne 2.4.2013. 
51 Nález Ústavního soudu II. ÚS 2335/12 ze dne 16.7.2013. 
52 Nález Ústavního soudu III. ÚS 2336/12 ze dne 18.6.2013. 
53 Nález Ústavního soudu III. ÚS 1669/11 ze dne 7.5.2013. 
54 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1786/13 ze dne 2.8.2013. 
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starostovi, kde obec vystupovala jako poškozená. Obec namítala zásah do samosprávy 

analogickým použitím § 45 trestního řádu, když namítala neústavnost svěření výkonu 

práva na samosprávu aktem státní moci do rukou opatrovníka. K této otázce se ale soud 

nevyjádřil, protože stěžovatelka ani přes výzvu neodstranila vady podání a stížnost tak byla 

bez dalšího odmítnuta. 

 

V další komunální stížnosti pod označením IV. ÚS 1929/1355 namítala obec Sulice 

porušení práva na samosprávu i porušení principu předvídatelnosti rozsudkem Nejvyššího 

správního soudu ve věci územního plánování. Ústavní soud návrh jako zjevně 

neopodstatněný odmítl, když žádné porušení práv neshledal a připomněl, že není další 

instancí v systému všeobecného soudnictví. 

 

Komunální stížností II.ÚS 1424/1556 se obrátila obec Rohozná na Ústavní soud 

proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ve snaze zvrátit rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže. Jím byla totiž obci uložena peněžitá pokuta kvůli porušení §44 odst. 

1 zákona o veřejných zakázkách, když nevymezila předmět jí zadávané veřejné zakázky 

(konkrétně bylo namítáno nespecifikování pozáruční doby, resp. pozáručního servisu), 

čímž měla porušit zásadu transparentnosti. Obec viděla porušení práva na samosprávu v 

zásahu ÚOHS a obecných soudů, když tvrdila, že žádný delikt ve vztahu ke stanovení 

hodnotících kritérií zakázky nespáchala, protože jím nemůže být svobodná vůle 

samosprávného subjektu, je-li v mezích zákona. Ústavní soud tuto argumentací odmítl, 

když konstatoval, že  

„ze samotné skutečnosti, že stěžovatelka, coby samosprávný celek, je nadána 

ústavně zaručeným právem na samosprávu, nelze v žádném případě na straně jedné 

dovozovat garanci její ničím neomezené svobodné vůle, a na straně druhé předpokládat 

jakousi absolutní ochranu před každým zásahem ze strany státu (veřejné moci), bez ohledu 

na to, zda se nachází v souladu s ústavním příkazem, zakotveným v čl. 101 odst. 4 Ústavy, 

jehož smyslem je z činnosti veřejné moci ve vztahu k územním samosprávným celkům 

vyloučit jakýkoliv projev svévole.“  

 

Ústavní soud se dále ztotožnil s argumentací obecných soudů, a konstatoval, že na 

projev svobodné vůle samosprávného celku, který vybočuje z intencí zákona a nesleduje 

                                                 
55 Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1929/13 ze dne 26.8.2013. 
56 Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1424/15 ze dne 22.10.2015. 
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jeho účel, se ústavní ochrana práva na samosprávu nevztahuje a nevztahuje se ani na 

sankcionování obce za nedodržení zákona o veřejných zakázkách. Jako zjevně 

neopodstatněná byla proto stížnost odmítnuta. 

 

Zatím posledním judikátem, ve kterém se ústavní soud zabýval tzv. komunální 

stížností, je nález II. ÚS 2200/15.57 Město Pelhřimov se bránilo proti rozsudku Nejvyššího 

správního soudu, ve kterém namítalo porušení práva na samosprávu, jakož i práva na 

ochranu vlastnictví. Spor vznikl mezi městem a Krajským úřadem kraje Vysočina jakožto 

silničním správním úřadem, který podle zákona o pozemních komunikacích nařídil městu 

na vlastní náklady odstranění zdroje ohrožení silnice – pokácení dvou stromů u silnice 

v intravilánu obce. Předmětné stromy se ale nacházely na pozemku ve vlastnictví státu. 

Silniční správní úřad nařídil obci pokácení stromů s odůvodněním, že o silniční vegetaci 

v průjezdním úseku silnice je povinna pečovat obec, neboť se jedná o veřejnou zeleň, která 

je součástí veřejného prostranství (dle § 34 zákona o obcích), a to bez ohledu na to, kdo 

tyto pozemky vlastní.58 Tento názor potvrdilo ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán a 

následně i obecné soudy včetně NSS. NSS vystavěl svou argumentaci na tom, že 

povinným subjektem k péči o silniční vegetaci je obec, když vyloučil povinnost vlastníka 

pozemku (státu) dovozením speciality zákona o pozemních komunikacích vůči 

občanskému zákoníku. Povinnost obce měla vyplývat ze skutečnosti, že pozemní 

komunikace je veřejným prostranstvím dle zákona o obcích a zeleň se zde nacházející je 

veřejnou zelení, o kterou má bez ohledu na vlastníka tohoto veřejného prostranství obec 

povinnost pečovat v rámci samostatné působnosti. Ústavní soud ale tuto argumentaci 

odmítl, neboť v ní shledal nepřípustné omezení práva na samosprávu. Zásah státu do práva 

na samosprávu je dle názoru ÚS limitován principem legality, který je vymezen v čl. 101 

odst. 4 Ústavy a dále v tzv. výhradě zákona v čl. 104 odst. 1 Ústavy. Tyto limity ale nebyly 

podle ÚS v projednávaném případě dodrženy, když ÚS konstatoval, že:  

„orgány státní správy nepřípustně, bez výslovné zákonné opory, omezily, přesněji 

řečeno autoritativně stanovenou povinností vymezily a rozšířily činnost obce, spadající 

ovšem výlučně do její samostatné působnosti“.  

 

Toho se dopustily výkladem příslušného ustanovení zákona o pozemních 

komunikacích a následným dovozením povinnosti obce. ÚS dále odmítl dovozovat 

                                                 
57 Nález Ústavního soudu II. ÚS 2200/15 ze dne 22.11.2016. 
58 Silniční správní úřad se odvolával na znění § 35 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  
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z oprávnění obce ukládat povinnosti při péči o veřejnou zeleň v zákoně o obcích oprávnění 

tuto činnost přímo provádět na vlastní náklady a odpovědnost. Ústavní soud dále 

konstatoval, že takovýto výklad povinnosti obce pečovat o veřejnou zeleň by vedl ke 

konfliktům s úpravou obsaženou v dalších zákonech a také se pozastavil nad tím, zda lze 

péči v průjezdním úseku komunikace považovat za místní záležitost dle zákona o obcích. 

Závěrem jako obiter dicta ÚS konstatoval, že potřebu judikatorně vymezit odpovědnost za 

silniční vegetaci vyvolal svou nedůsledností zákonodárce. Ústavní soud v tomto případě 

konstatoval porušení práva na samosprávu a ústavní stížnosti vyhověl a napadené 

rozhodnutí NSS zrušil. 

  

 

Lze shrnout, že počet dosud projednávaných tzv. komunálních stížností je 

v porovnání s jinými druhy řízení malý. Mimo to se v řadě judikátů Ústavní soud 

k vlastní otázce práva na samosprávu, resp. jejímu rozsahu a obsahu nevyjadřuje, a to ať již 

z důvodů formálních vad podání, odmítnutí žaloby, nebo redukce projednávané otázky na 

jiný právně-teoretický problém. Svou koncepci práva na samosprávu předložil Ústavní 

soud ve stejném judikátu IV. ÚS 331/02, a vrátil se k ní i v zatím posledním judikátu ve 

věci tzv. komunální stížnosti II. ÚS 2200/15:  

„V mezích stanovených Ústavou a zákonem je místní samospráva konstruována 

jako veřejná moc na svém území, je státem předvídána a v odpovídajícím rozsahu 

aprobována; musí být právě proto (coby forma veřejné moci) v případě ingerence státu 

dostatečně chráněna a mít právní jistotu spočívající v tom, že je jí poskytnuta ochrana 

před neoprávněným zasahováním státu do autonomního prostoru, který územnímu 

samosprávnému celku k výkonu samosprávy poskytl.“  

 

Ve zmiňovaném judikátu IV. ÚS 331/02 upozornil Ústavní soud také na postavení 

samosprávy ve státě, když konstatoval, že existenci samosprávy lze pokládat za jeden ze 

znaků demokratického právního státu, přičemž nelze pominout tezi, dle níž je základem 

svobodného státu svobodná obec nadaná v příslušném rozsahu veřejnou mocí, kterou 

vykonává buď přímo nebo skrze své orgány. 

 

Opakovaně řešenou otázkou v judikatuře tzv. komunálních stížností je právě 

problematika zásahů státu do práva na samosprávu. Ústavní soud zásah státu chápe jako 

ústavně zaručenou výjimku z práva na samosprávu, která má být uplatňována jen v zájmu 
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ochrany zákona a jen pokud lze porušení práva ze strany samosprávy dovodit secundum et 

intra legem.59 Pro posouzení přípustnosti zásahu uvažuje ÚS tzv. test přiměřenosti, který 

má poměřovat význam práva na samosprávu oproti důvodům pro zásah. Zásah sám přitom 

musí být proveden přiměřeným způsobem.60 Současně přitom ÚS podotýká, že ochrana 

práva na samosprávu se vztahuje jen na takové projevy vůle samosprávného celku, které 

nevybočují z intencí zákona a sledují jeho účel.61 Zásahem státu do práva na samosprávu 

může být dle ÚS jak individuální akt aplikace práva, nebo jiný individuální zásah62, jakož i 

nečinnost.63 Naopak za zásah ÚS nepovažuje vydání právního předpisu.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 331/02 ze dne 30.9.2002. 
60 Nález Ústavního soudu III. ÚS 1669/11 ze dne 7.5.2013. 
61 Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1424/15 ze dne 22.10.2015. 
62 Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 55/06 ze dne 22.2.2007. 
63 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2315/12 ze dne 6.5.2013. 
64 Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 55/06 ze dne 22.2.2007. 
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4. Právo na místní samosprávu v dalších judikátech 

Ústavního soudu 

Kromě tzv. komunálních stížností se Ústavní soud vyslovil k právu na místní 

samosprávu, rozsahu jejích kompetencí, jejím místě v ústavním systému jakož i k 

některým dalším otázkám souvisejícím s činností samospráv v rámci projednávání jiných 

ústavních stížností. V některých případech se jednalo jen o jednotlivý výrok řešící 

jednotlivou otázku, zatímco jindy Ústavní soud přednesl širší úvahu o smyslu a úloze 

samosprávy.  

 

Svůj názor na pojetí samosprávy vyjádřil Ústavní soud poprvé v judikátu Pl. ÚS 5/93.65 

Město Žďár nad Sázavou se dostalo do sporu s okresním úřadem, když trvalo na platnosti 

své vyhlášky vydané v samostatné působnosti, která určovala otevírací dobu obchodů na 

svém území. Proti tomuto názoru vystoupil příslušný okresní úřad, který argumentoval, že 

obec může vydávat vyhlášky ve věcech státní správy, jen pokud k tomu byla zmocněna 

zákonem, k čemuž v tomto případě nedošlo. Kromě toho okresní úřad odmítal, aby pod 

výčet pravomocí obce v § 14 zákona o obcích66 spadala i takováto možnost. Ústavní soud 

se s jeho argumentací ztotožnil a v nálezu podal svůj pohled na pozici samosprávy a limity 

její činnosti v českém ústavním systému. Samosprávu zde Ústavní soud chápe jako:  

„demokratickou organizační formu péče 'o vlastní záležitosti' dotčených skupin 

občanů, nezávislou a pod státním dohledem (např. P. Pernthaler, Allgemeine Staatslehre 

und Verfassungslehre, Wien-New York 1986. s. 269-270). Pro samosprávu pojem 

nezávislosti a státního dohledu znamená, že vzniká a uskutečňuje se na základě zákona 

(práva) a pod státním dohledem právnosti jejích rozhodnutí (prováděným soudy). Je však 

státním orgánům (především orgánům státní správy) nepodřízená, tj. v zákonem (nebo 

všeobecně právem) vymezeném rámci působí samostatně.“  

 

Důraz přitom položil na samostatné působení samosprávy pouze v rámci zákonem 

(resp. státní mocí) stanovených mezí. Ústavní soud s odkazem na články 8, 99 a 100 

Ústavy totiž uvedl, že obec je subjektem vykonávajícím veřejnou moc. Dále pak mohl 

dovodit, že pokud je součástí výkonu činnosti obce stanovování práv a povinností 

fyzickým a právnickým osobám, podléhá tato činnost zásadě enumerativnosti 

                                                 
65 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/93 ze dne 19.1.1994. 
66 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. 
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veřejnoprávních pretenzí (čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny) a též čl. 4 odst. 1 

Listiny. Tato ustanovení vyžadují, aby povinnosti byly ukládány jen zákonem a v jeho 

mezích, resp. zakazují, aby byl někdo nucen činit to, co zákon neukládá. Závěrem této 

úvahy pak bylo zformulování restriktivní doktríny kompetencí samosprávných celků, na 

kterou se Ústavní soud odvolával v následujících 13 letech:  

„V případech, kdy obec vystupuje jako subjekt, určující pro občana povinnosti 

jednostrannými příkazy a zákazy, platí ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a čl. 

2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.“  

 

Výčet situací, které je obec oprávněna regulovat obecně závaznou vyhláškou 

v tehdy platném zákoně o obcích67, tak vyložil jako taxativní, i když připustil jeho 

demonstrativní dikci. Ta se ale měla vztahovat jen na takové situace, kde obec občanům 

určuje povinnosti jednostrannými příkazy a zákazy.  

 

Pregnantněji svůj pohled na kompetence samosprávy při vydávání obecně 

závazných vyhlášek vyjádřil Ústavní soud svým pozdějším judikátem ze stejného roku Pl. 

ÚS 38/93.68 Opět se jednalo o spor o obecní vyhlášku, kterou okresní úřad navrhl ke 

zrušení. Město Ústí nad Labem vydalo v zájmu ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku 

vyhlášku, kterou zamýšlelo regulovat živelné užívání bytů na území města. Vyhláška 

stanovovala několik přestupků a pokuty za ně a k jejich vymáhání předpokládala i zřízení 

městského vězení. Ústavní soud takovouto kompetenci obce odmítl, když uvedl:  

„Obec tudíž může vydávat obecně závazné vyhlášky, obsahem kterých jsou právní 

povinnosti, jenom 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.“  

 

Nadto se vyjádřil k problematice rozhodování o přestupcích v samostatné 

působnosti:  

„Samosprávné orgány jsou tudíž oprávněny rozhodovat o přestupcích toliko v 

oblasti přenesené působnosti nebo v případech, kdy zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo zákon jiný, výslovně stanoví skutkové podstaty přestupků v 

oblasti samostatné působnosti obcí (zákon o obcích tak činí v § 47 odst. 3 , § 48 , § 50).“ 

                                                 
67 § 14 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. 
68 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/93 ze dne 5.4.1994. 
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Stejný názor zopakoval Ústavní soud v judikátu Pl. ÚS 26/93, kde ve stejném případě šlo o 

regulaci užívání bytů na území obce Bíliny. Pravomoc obce rozhodovat o přestupcích tak 

Ústavní soud vyložil pouze jako pravomoc odvozenou ze zákona.  

 

Dále se k otázce samosprávy vyjádřil Ústavní soud v judikátu Pl. ÚS 1/96.69 

V tomto případě skupina poslanců napadla vyhlášku města Vysoké nad Jizerou. Obecně 

závaznou vyhláškou přijatou v rámci samostatné působnosti obec zakázala pod pokutou 

agitaci ve prospěch KSČM a jiných stran a hnutí projevujících sympatie ke komunismu. 

Platnost této vyhlášky již před poslaneckým návrhem ÚS pozastavil na návrh příslušného 

okresního úřadu. Ústavní soud konstatoval, že zastupitelstvo města překročilo meze svých 

kompetencí. Podle dikce příslušného ustanovení zákona o obcích70 ÚS uvedl, že regulace 

veřejného pořádku náleží obci pouze ve věcech místního významu, kam zákaz činnosti 

politických stran a hnutí nepatří. Závěrem se Ústavní soud vyslovil k roli samosprávy ve 

správě věcí veřejných:  

„Ústavní soud považuje místní samosprávu za nezastupitelnou složku rozvoje 

demokracie. Místní samospráva je výrazem práva a schopnosti místních orgánů, v mezích 

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

řídit část veřejných záležitostí.“  

 

Kvůli rozporu s článkem 104 odst. 3 Ústavy, jakož i dalších ustanovení zákona o 

obcích proto vyhlášku zrušil.  

 

Dalším významným judikátem pro otázku samosprávy je nález Pl. ÚS 63/04.71 

Ústavní soud se zde zabýval návrhem ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky 

města Prostějova. V ní město Prostějov zamýšlelo účtovat finanční náhradu za ekologickou 

újmu způsobenou na veřejné zeleni ve vlastnictví města. Náhradě podléhal jak zábor 

veřejné zeleně, tak i kácení stromů. Ministerstvo namítalo především rozpor vyhlášky se 

zákonem, protože podle jeho názoru stanovovala povinnosti bez zákonného základu a nad 

rámec samostatné působnosti obce, když v žádném zákoně nemělo být stanoveno zákonné 

zmocnění k takovémuto kroku. Město tuto argumentaci odmítalo a trvalo na správnosti 

svého postupu. Ústavní soud při posuzování tohoto případu zformuloval zvláštní 

                                                 
69 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/96 ze dne 19.11.1996. 
70 §14 odst. 1 písm. o, zákona č. 367/1990, o obcích. 
71 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 63/04 ze dne 22.3.2005. 
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způsob přezkumu obecních vyhlášek tzv. test čtyř kroků. V prvním kroku je 

přezkoumána pravomoc obce vydávat obecně závazné vyhlášky, v druhém kroku se 

zkoumá otázka, zda se obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo 

zákonem vymezenou věcnou působnost (neboli jednání ultra vires). Tyto dva kroky 

přezkoumávají formální stránku napadené vyhlášky. Třetí krok zkoumá, zda obec při 

vydávání obecně závazné vyhlášky nezneužila zákonem jí svěřenou působnost a ve 

čtvrtém kroku je zkoumán obsah vyhlášky z hlediska nerozumnosti. Tyto dva kroky pak 

představují primárně přezkum obsahu napadeného předpisu. V daném případě konstatoval 

Ústavní soud nesplnění tohoto testu ve třetím kroku, když „náhradu“ vyložil de facto jako 

poplatek a poukázal na skutečnost, že zavedení poplatků je vyhrazeno pouze zákonu, čímž 

se měla obec dopustit zneužití své věcně vymezené samostatné působnosti. Projednávanou 

vyhlášku proto zrušil. Zformulování a přijetí zvláštního způsobu přezkumu obecních 

vyhlášek poukazuje na to, že Ústavní soud začal postupně samosprávám a jejich 

normotvorné činnosti přisuzovat větší důležitost.  

 

K obsahu práva na samosprávu se Ústavní soud vyjádřil v judikátu Pl. ÚS 30/06.72 

Ministr vnitra navrhl zrušení části obecní vyhlášky města Ostrova o místním poplatku ze 

psů. Namítáno bylo vybočení z mezí daných zmocňovacím ustanovením zákona o místních 

poplatcích. Ústavní soud se při přezkumu vyjádřil, že do „bytostně vlastních oblastí“, které 

může obec regulovat obecně závaznými vyhláškami, spadají záležitosti převážně místního 

nebo regionálního dopadu a jejichž úprava je v zájmu obce a jejích občanů.  Za takové 

záležitosti považoval Ústavní soud především zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochranu 

životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, užívání zařízení obce 

sloužících potřebám veřejnosti, územní rozvoj obce apod. Jiné oblasti, a mezi nimi i 

ukládání poplatků, může dle jeho názoru obec regulovat vyhláškami jen na základě zákona. 

 

V přelomovém judikátu Pl. ÚS 45/0673 zamítl Ústavní soud návrh ministra vnitra 

na zrušení části obecně závazné vyhlášky města Jirkova. Vyhláška ukládala povinnost péče 

o veřejnou zeleň v katastru města pro vlastníky i uživatele pozemků. Ministr namítal 

porušení ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny, tím, že stanovovala povinnost obecně pro 

vlastníky pozemků, což se mohlo vztahovat i na pozemky v soukromém vlastnictví. Dále 

                                                 
72 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 30/06 ze dne 22.5.2007. 
73 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/06 ze dne 11.12.2007. 
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byla namítána neurčitost pojmu „uživatel veřejné zeleně“, který podle názoru ministra 

umožňoval výklad nejen jako uživatele právně určitým způsobem, ale i jiným způsobem. 

Kromě toho namítal i skutečnost, že tato problematika je již upravena jinými zákony 

(rostlinolékařský zákon). Podle názoru navrhovatele upravovaná problematika neměla 

spadat do působnosti obce a ukládala povinnosti fyzickým a právnickým osobám bez 

zákonného zmocnění a tedy v rozporu s ústavním pořádkem. Město odmítalo neurčitost 

uvedeného pojmu, když poukázalo na zákon o rostlinolékařské péči, který takovýto pojem 

užívá. Dále namítalo, že problematika není zákony upravena, když tvrdilo, že důvodem své 

úpravy je zajištění určité estetické úrovně veřejné zeleně ve městě, zatímco namítaný 

zákon o rostlinolékařské péči tento účel nesleduje. Město Jirkov se dovolávalo §10 písm. c 

zákona o obcích74 a tvrdilo, že obec má v rámci své samostatné působnosti právo ukládat 

povinnosti, přikazovat, nebo zakazovat nějakou činnost.  

Ústavní soud při přezkoumávání této vyhlášky zásadním způsobem 

přehodnotil svůj dosavadní výklad pravomoci obcí vydávat vyhlášky v samostatné 

působnosti. S odkazy na svou předchozí judikaturu uvedl, že i když dříve uznával 

s ohledem na čl. 104 odst. 3 Ústavy právo obcí na originární normotvorbu, často ji 

relativizoval požadavkem na zákonné zmocnění při ukládání povinností ve svých 

vyhláškách. Podle svých vlastních slov zaujal Ústavní soud takovýto restriktivní výkladu 

pravomocí obcí počátkem 90. let, kdy  

„po čtyřiceti letech totality se systémem hierarchicky budovaných národních 

výborů na principu sovětů musel být obsah pojmu ústavní garance územní samosprávy v 

právním prostředí České republiky znovu a trpělivě objevován a prosazován.“  

Dalším důvodem mělo být velmi stručné zakotvení práva na samosprávu v českém 

právním řádu:  

„…v Ústavě České republiky nenalezneme konkrétnější obrysy práva na 

samosprávu; Ústava např. neobsahuje vymezení věcných oblastí, v nichž se právo na 

samosprávu územních samosprávných celků může uplatnit (na rozdíl např. od rakouské 

ústavy, srov. čl. 118 odst. 3 B-VG), a svěřuje tyto otázky až na výjimky zákonné úpravě 

(srov. čl. 104 odst. 1 Ústavy).“  

Kromě toho podle názoru Ústavního soudu ani zákonodárce dostatečně nevymezil 

kompetence obcí pro vydávání vlastních vyhlášek.  

                                                 
74 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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„Ústavní soud proto v tomto období a za daného právního stavu, byv současně 

konfrontován s množstvím případů flagrantního překračování kompetencí obcí a rizikem 

nepřípustné partikularizace právního řádu České republiky (srov. obsah mnohých obecně 

závazných vyhlášek, které musel Ústavní soud v tomto období posuzovat a jejichž 

vydáváním si mnohé obce přisvojovaly pravomoc Parlamentu na poli úpravy trestního 

práva, svobody projevu aj.), musel formulovat restriktivní doktrínu o obsahu práva na 

územní samosprávu ve výše uvedeném smyslu.“  

Závěrem pak Ústavní soud konstatoval, že s ohledem na delší časový odstup od 

přijetí Ústavy se obsah práva na samosprávu již ustálil, stal se součástí širšího právního 

povědomí a obce se již nedopouštějí tak výrazných překročení svých pravomocí jako dříve  

(„po patnácti letech existence Ústavy České republiky obsahující ústavní garanci 

práva na územní samosprávu se již obsah tohoto práva ustálil a stal se součástí širšího 

právního povědomí. Ústavní soud již není zdaleka v takovém množství případů 

konfrontován s flagrantním překračováním kompetencí obcí jako Ústavní soud v 

devadesátých letech minulého století.“).  

Dále Ústavní soud uvedl, že protože nový zákon o obcích z roku 2000 již 

vymezuje věcné oblasti, ve kterých mohou obce vydávat vyhlášky v samostatné 

působnosti, shledal důvody pro překonání své dřívější judikatury a od restriktivního 

pojetí úpravy povinností obcemi ustoupil. Ústavní stížnost byla proto odmítnuta. Tuto 

změnu pohledu potvrdil Ústavní soud i v judikátu bezprostředně následujícím Pl. ÚS 

46/06.75  

 

V nálezu Pl. ÚS 56/1076 řešil Ústavní soud návrh ministerstva vnitra na zrušení 

obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně. Vyhláškou město zamýšlelo regulovat 

provozování videoloterijních terminálů (VLT), což odůvodňovalo ochranou veřejného 

pořádku. Ministerstvo namítalo překročení zákonem stanovené působnosti (jednání ultra 

vires) a zneužití zákonem stanovené pravomoci a působnosti. Sporná situace vznikla poté, 

co předchozí obecní vyhláška o regulaci výherních hracích přístrojů (VHP) se stala 

fakticky neúčinnou, když majitelé heren nahradili regulované výherní hrací přístroje za 

vyhláškou neupravené VLT. Regulaci VHP obecní vyhláškou přitom umožňoval loterijní 

zákon, zatímco VLT nereflektoval. Ministerstvo argumentovalo, že k regulaci loterií a 

jiných podobných her neupravených v loterijním zákoně je třeba přiměřeně použít 

                                                 
75 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 46/06 ze dne 21.10.2008. 
76 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 ze dne 7.9.2011. 
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vybraných částí tohoto zákona, které vedou k závěru, že dohled nad dodržování veřejného 

pořádku ve věcech loterijních je úkolem státní správy a nikoliv samosprávy. Ministerstvo 

tak namítalo, že obec se dopouští zásahu do oblasti státní správy. Obec oponovala tvrzením 

práva na originární normotvorbu ve věcech veřejného pořádku s odkazem na zákon o 

obcích. Dále obec zdůvodnila, že provozování loterií a jiných her dle loterijního zákona 

považuje za činnost, která narušuje veřejný pořádek v obci, protože se s ní pojí negativní 

fenomén gamblerství, který nejen že negativně ovlivňuje jím postižené osoby a jejich 

okolí, ale může vést i ke kriminalitě. Ústavní soud pravomoc obce vydat příslušnou 

vyhlášku zúžil na problém, zda obec měla pravomoc takovouto vyhlášku přijmout, resp. 

zda ji mohla přijmout s odkazem na jiné ustanovení zákona, než je to, které ji k regulaci 

zmocňuje přímo.77 K tomu Ústavní soud uvedl:  

„Ke své dosavadní výše zmíněné judikatuře Ústavní soud upřesňuje, že při výkladu 

zákonných ustanovení vymezujících působnost obcí ve smyslu § 10 obecního zřízení 

pochopitelně nelze ztrácet ze zřetele širší ústavněprávní souvislosti. Právo územních 

samosprávných celků na samosprávu je ústavně garantovaným právem (čl. 8 a hlava 

sedmá Ústavy). 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. Ústavní garance práva na územní samosprávu má nepochybně i 

materiální aspekt; prováděcí zákon nemůže obsah ústavně garantovaného práva na územní 

samosprávu vyprázdnit či fakticky eliminovat.“  

 

S odkazem na svou předchozí judikaturu78 potom konstatoval, že do sféry územní 

samosprávy náleží záležitosti místního nebo regionálního dopadu, a jejichž úprava je 

v zájmu obce a jejích občanů, mimo jiné také veřejného pořádku. Toto ohlédnutí uzavřel 

slovy:  

„…tyto oblasti z povahy věci spadají do sféry územní samosprávy a územní 

samosprávné celky nemohou být zcela zbaveny možnosti uplatňovat svou politickou vůli a 

podílet se na veřejnoprávní regulaci jevů v těchto oblastech se vyskytujících, nemá-li se 

stát ústavní garance práva na územní samosprávu prázdnou proklamací.“   

                                                 
77 §10 písm. a), resp. §10 písm. d) ve spojení s § 50 odst. 4 a § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách. 
78 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 30/06 ze dne 22.5.2007.  
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ÚS se ztotožnil s potenciální škodlivostí patologického hráčství a uzavřel:  

„Záměr obcí tyto činnosti na svém území regulovat se tak z tohoto pohledu jeví jako 

cíl legitimní. Ústavní soud proto uzavírá, že nelze připustit takový výklad podústavních 

předpisů, který by ve svém důsledku vedl k popření ústavně zaručeného práva územních 

samosprávných celků na samosprávu v tom smyslu, že by obce byly zbaveny možnosti 

rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejich území 

vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her, bez ohledu na to, jaké je jejich 

vnitřní technické uspořádání.“  

Kromě pravomoci k přijetí vyhlášky posuzoval ÚS i ustanovení napadené vyhlášky, 

která umožňovala provozování VLT pouze v jedné nemovitosti na území města. Ani zde 

ale překročení kompetencí neshledal, když uvedl, že obec je, s odkazem na §10 písm. a) 

zákona o obcích, oprávněna stanovit časové i prostorové omezení činností, které mohou 

narušit veřejný pořádek:  

„Ústavní soud má proto za to, že taková individualizace není výrazem libovůle ani 

nepřípustné diskriminace, ale naopak ji považuje za racionálně odůvodněnou tím, že pokud 

je již ve městě - nota bene lázeňském - povolen provoz kasina, je logické, pokud se 

provozování hazardních her soustředí pouze a výlučně tam.“  

Ústavní soud tedy neshledal jednání ultra vires, nebo zneužití pravomoci ze strany 

obce a stížnost zamítl.  

 

K problematice regulace hazardu se Ústavní soud vrátil nálezem Pl. ÚS 6/13.79 

Město Klatovy se zde domáhalo zrušení části ustanovení novelizovaného znění zákona o 

loteriích, přičemž ve stejné věci podalo výše zmiňovanou komunální stížnost sp. zn. IV. 

ÚS 2315/12.80 Napadené ustanovení (de facto novela tohoto zákona) vylučovalo možnost 

regulace hazardu obcemi do 31.12.2014 pro povolení vydaná dle úpravy před 1.1.2012. 

Protože ÚS shledal, že je třeba se návrhem zabývat věcně, řízení před senátem přerušil a 

věc postoupil plénu. Obec argumentovala, že napadené ustanovení zákona o loteriích brání 

přezkumu a případnému zrušení vydaných povolení k provozování VLT. Tato skutečnost 

společně se správní praxí ministerstva financí dočasně znemožňovala ústavně zaručenou a 

ústavním soudem uznanou možnost regulace VLT obcemi na svém území. Tím mělo dojít 

k porušení čl. 8 a čl. 100 odst. 1, jakož i čl. 89 odst. 2 Ústavy, čímž bylo porušeno právo 

obcí na samosprávu. Ústavní soud s ohledem na svou dosavadní judikaturu konstatoval, že 

                                                 
79 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13 ze dne 2.4.2013. 
80 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2315/12 ze dne 6.5.2013.  
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do pravomocí obce patří regulace VLT a že předmětnou novelou došlo k zásahu do práva 

na samosprávu. Následně s aplikací tzv. testu proporcionality zjistil, že tento zásah 

nesledoval legitimní cíl, tedy ochranou jiného ústavního práva. Ústavní soud proto 

stížnosti vyhověl a napadené ustanovení zrušil.   

 

K některým dílčím aspektům samosprávy a práva na ni se Ústavní soud vyslovil i v 

následujících judikátech. Domnívám se, že konkrétní okolnosti vzniku a průběhu těchto 

sporů již nejsou natolik důležité, takže upustím od jejich popisu a soustředím se dále jen na 

názory vyslovené Ústavním soudem.  

 

V judikátu Pl. ÚS 34/0281 se ústavní soud vyjádřil k charakteru práva na 

samosprávu v českém právním řádu:  

„Ústavou obecně vyjádřené právo na samosprávu jistě nesmí být zákonodárcem 

vyprázdněno, 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. Dokonce záležitosti zřejmě místního či oblastního rázu mohou získat celostátní 

význam, například mohou být dotčena základní lidská práva a svobody nebo se důsledky 

mohou přenášet přes hranice územního samosprávného společenství obyvatel, což je stále 

častější právě v prostředí vysoké mobility obyvatelstva.“  

Stručné vymezení práva na samosprávu pak ÚS konstatoval i v judikátu Pl. ÚS 

45/0682, když tvrdil, že  

„…v Ústavě České republiky nenalezneme konkrétnější obrysy práva na 

samosprávu; Ústava např. neobsahuje vymezení věcných oblastí, v nichž se právo na 

samosprávu územních samosprávných celků může uplatnit (na rozdíl např. od rakouské 

ústavy, srov. čl. 118 odst. 3 B-VG), a svěřuje tyto otázky až na výjimky zákonné úpravě 

(srov. čl. 104 odst. 1 Ústavy).“  

Jakým způsobem by měl zákonodárce upravit právo na samosprávu, předestřel ÚS 

v judikátu IV. ÚS 1403/0983:  

                                                 
81 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/02 ze dne 5.2.2003. 
82 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/06 ze dne 11.12.2007. 
83 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1403/09 ze dne 19.4.2010. 
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„Ačkoliv je ústavní úprava práva na samosprávu poměrně lakonická, je 

samospráva obcí (i vyšších územně samosprávných celků) bezpochyby jedním z pilířů 

české ústavnosti. To však neznamená, že je zákonodárci upřeno regulovat zákonem výkon 

tohoto práva; stanovení racionálních a legitimní cíl sledujících podmínek výkonu práva na 

samosprávu má naopak zajistit, aby samospráva mohla reálně a efektivně plnit úkoly jí 

svěřené.“ 

 

ÚS tedy reflektuje skutečnost, že ústava sice zaručuje právo na samosprávu, ale 

nijak blíže již nedefinuje jeho obsah. Rozsah a náplň kompetencí samospráv je nepochybně 

politickým problémem. Ponechání její úpravy běžným zákonům a tedy vůli toho 

kterého zákonodárce, resp. konkrétní politické většiny, ale způsobuje, že vlastní 

obsah práva na samosprávu je mnohem náchylnější ke změnám a tedy již v zárodku 

je samotné právo na samosprávu oslabeno. Ústavní soud si je vědom tohoto úskalí a 

proto varuje před případným faktickým vyprázdněním jinak ústavně zaručeného práva na 

samosprávu. 

K významu územní samosprávy se Ústavní soud vyjádřil v nedávném judikátu Pl. ÚS 

20/1684:  

„Samosprávné územní celky jsou…důležitým aktérem vertikální dělby moci, 

přičemž právě dělba mocí, zajišťuje svobodnější prostor pro jednotlivce. Samosprávné 

obce, vybavené dostatkem příjmů a majetku, garantují princip subsidiarity, zásadu, podle 

níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom 

nejnižším stupni veřejné moci, který je nejblíže občanům.“  

Současně tedy Ústavní soud zdůraznil potřebu ekonomického zázemí jako nezbytného 

předpokladu pro reálné naplnění ústavních garancí pro samosprávu. Význam samospráv 

v otázce dělby moci vyzvedl Ústavní soud podobnými slovy již v nálezu Pl. ÚS 6/1385:  

„Ústavní garance práva obcí na samosprávu tvoří v kontextu ústavního pořádku 

klíčovou složku vertikální dělby moci a některými autory jsou dokonce řazeny mezi 

podstatné náležitosti demokratického právního státu.“ 

Ústavní soud se vyjádřil také k otázce formy výkonu práva na samosprávu. V judikátu III. 

ÚS 134/0486 konstatoval, že  

                                                 
84 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/16 ze dne 9.8.2016. 
85 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13 ze dne 2.4.2013. 
86 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 134/04 ze dne 12.8.2004. 
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„občané obce jsou nositeli práva na samosprávu a veřejná moc je tedy v rámci 

územních samosprávných celků vykonávána také těmito územními společenstvími občanů.“  

Následně tak mohl dovodit, že kromě formy zastupitelské uváděné v ústavě, musí 

náležet občanům obce také možnost podílet se na výkonu samosprávy přímo, 

prostřednictvím referenda:  

„Jestliže jsou obce společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu, pak je 

zřejmé, že občané musejí mít právo se přímo na této správě účastnit.“ 

 

Nositelem práva na samosprávu je i dle dalších judikátů ÚS společenství občanů 

obce. V III. ÚS 88/0587 se vyjádřil, že  

„ústavně garantované právo na samosprávu sluší nikoli jednotlivému občanu, 

nýbrž územnímu samosprávnému celku jako územnímu společenství občanů“.  

Toto stanovisko potvrdil judikátem III. ÚS 192/1588, kde uvedl, že „se jedná o 

právo kolektivní (právo společenství). Jednotlivec není nositelem tohoto práva“. 

 

V několika judikátech z posledních let upozornil Ústavní soud na problematiku 

zneužití práva na samosprávu zastupitelstvem obce, vůči zájmům jejich občanů, tedy 

„zevnitř samosprávy samé“. Tato problematika vyvstává zejména v souvislosti se správou 

a hospodařením s majetkem samosprávného celku. Jde zde vlastně o určitou mutaci tzv. 

problému pána a správce, situace kdy se rozcházejí zájmy oprávněného společenství a jím 

ustanovených zástupců. Tak v judikátu IV. ÚS 1167/1189 uvádí:  

„Je vyloučeno, aby obec jakožto územní společenství občanů majících právo na 

samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 101 odst. 

3 Ústavy) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů 

tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala 

důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce, a nikoliv 

ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 

1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad 

společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by 

ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není 

poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních 

                                                 
87 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 88/05 ze dne 15.3.2005. 
88 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 192/15 ze dne 26.8.2015. 
89 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1167/11 ze dne 20.6.2012. 
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mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní 

ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě 

namířené, a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.“  

Na těchto závěrech Ústavní soud setrval i v judikátu I. ÚS 2607/15.90 Ústavní soud 

tedy dovodil, že výkon práva na samosprávu nesmí jít proti zájmu společenství obce, 

byť by byl vykonáván formálně správně ustanoveným zastupitelstvem, které by 

konalo v mezích zákona.  

 

Další limit výkonu práva na samosprávu spatřuje Ústavní soud v kvalitě výkonu 

veřejné moci samosprávou, když v judikátu III. ÚS 2386/1291 konstatuje:  

„Přitom nutno mít na zřeteli, že právo územních samosprávních celků na 

samosprávu je sice garantováno v ústavní rovině, současně výkon tohoto práva může být 

výkonem veřejné moci, který může zasáhnout do práv a povinností fyzických a právnických 

osob; jde tedy o dvě strany jedné mince, přičemž ochrana výkonu práva na samosprávu 

nemůže být pojímána na úkor (kvality) výkonu veřejné moci místní samosprávou, resp. k 

újmě v oblasti ochrany veřejných subjektivních práv jednotlivců.“  

 

Podobně dovodil v judikátu II. ÚS 2588/1492 Ústavní soud omezení práva na 

samosprávu, která plynou z postavení obce jakožto veřejnoprávní korporace, která i když 

požívá práva na samosprávu, nepřestává být jednou z veřejných mocí podřízených Ústavě:  

„…obec jakožto veřejnoprávní korporace má při nakládání se svým majetkem 

určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto subjektu veřejného 

práva (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3297/2008). Proto i 

zde platí, že hospodaření s majetkem obce musí být maximálně průhledné, účelné a 

veřejnosti přístupné. Důvod tohoto zostřeného přístupu tkví již v samotné podstatě obce 

jakožto společenství občanů spravujících své záležitosti, které však musí ctít základní 

náležitosti výkonu veřejné moci. Ty jsou v základu stanoveny v čl. 2 odst. 2 Listiny, dle 

něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to 

způsobem, který zákon stanoví. Toto ustanovení je základní pojistkou proti výkonu libovůle 

ze strany veřejné moci a vyjadřuje základní smysl výkonu moci: službu občanům.“ 

 

                                                 
90 Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2607/15 ze dne 15.12.2015. 
91 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2386/12 ze dne 12.6.2014. 
92 Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2588/14 ze dne 25.11.2014. 
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Ústavní soud se několikrát rovněž vyjádřil k otázce tvorbě vůle samosprávného 

celku v situaci zjevného excesu představitele obce (IV. ÚS 576/200093, I. ÚS 2574/1494, II. 

ÚS 2246/1595). Opakovaně přitom zdůraznil, že při jejím zkoumání nelze přihlížet pouze 

k formálnímu výkladu práva, ale musí být zkoumána i skutečná vůle obce. Porušení 

tohoto principu, by totiž podle názoru ÚS vedlo mimo jiné k porušení principu 

samosprávy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 576/2000 ze dne 12.4.2001. 
94 Nález Ústavního soudu I. ÚS 2574/14 ze dne 25.8.2015. 
95 Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2246/15 ze dne 16.12.2015. 
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5. Zákonodárná iniciativa krajů  

5.1. Souhrnný pohled 

Právo vyšších územních samosprávních celků (VÚSC) podávat Poslanecké sněmovně 

návrhy zákonů vyplývá z čl. 41 odst. 2 Ústavy. Kraje jako VÚSC využily této možnosti 

dosud (28.4.2017) 110 krát, přičemž jen ve 20 případech byl jejich návrh skutečně přijat. 

Úspěšnost (efektivita) přijetí návrhů tak mírně přesahuje 18%.  

 

Po zřízení krajů v roce 2000 bylo v průběhu 3. volebního období Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky (1998-2002) VÚSC podáno 10 návrhů, z čehož byly 3 přijaty 

(úspěšnost 30%). V průběhu 4. volebního období (2002-2006) dosáhla aktivita krajů 

vrcholu, když podaly 36 návrhů zákonů, z čehož 7 bylo schváleno (úspěšnost 19%). V 5. 

volebním období PSP ČR (2006-2010) podaly kraje 25 návrhů zákonů, přijato bylo 7 

(úspěšnost 28%). V následujícím 6. volebním období (2010-2013) představily kraje 26 

návrhů, z čehož byly ale jen 3 schváleny (12% úspěšnost). V posledním, dosud 

probíhajícím, 7. volebním období (2013-2017) podaly kraje jen 13 návrhů, z nichž ale 

žádný nebyl dosud přijat.  

 

Pro ilustraci lze uvést, že úspěšnost všech návrhů zákonů podaných v Poslanecké 

sněmovně ve volebním období 2002-2006 dosahovala 67%, ve volební období 2006-2010 

pak 57% a ve volebním období 2010-2013 činila 54%.96 VÚSC se tak úspěšností přijetí 

svých návrhů pohybují výrazně pod průměrem. 

 

Z uvedeného je zřejmé, že kraje po svém zřízení nejprve užívaly své zákonodárné 

iniciativy poměrně střídmě. Zákonodárná iniciativa krajů dosáhla vrcholu v letech 2002-

2006. I když v následujícím období 2006-2010 množství podaných návrhů pokleslo, jejich 

efektivita stoupla. Po roce 2010 jsme ale svědky nejen poklesu efektivity podaných návrhů 

zákonů, ale v posledním volebním období i významně jejich množství.   

 

Ze všech návrhů zákonů podaných poslanecké sněmovně tvoří návrhy krajů 

dlouhodobě jen malou část. V průběhu volebního období 1998-2002 bylo celkem podáno 

                                                 
96 Parlament České republiky, Praha 2013. Vlastní výpočty procent z přehledů projednávaných a schválených 
návrhů zákonů. S. 245-247. 
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78197 návrhů zákonů, z čehož 10 krajských návrhů tvoří jen o málo více než 1%. 

V následujícím volebním období 2002-2006 bylo podáno 740 návrhů zákonů, přičemž 

podíl 36 krajských návrhů činil necelých 5%. Ve volebním období 2006-2010 bylo podáno 

613 návrhů zákonů, kraje podaly 25 návrhů, tedy 4%. Ve volebním období 2010-2013 bylo 

podáno 621 návrhů zákonů, přičemž kraje z nich navrhly 26, neboli opět 4%. V zatím 

probíhajícím volebním období 2013-2017 bylo podáno 641 návrhů zákonů, kraje podaly 

jen 13, neboli 2%. Lze tedy konstatovat, že na celkové zákonodárné iniciativě se VÚSC 

podílí jen okrajově.98 Ve srovnatelném měřítku se přitom na předkládání návrhů zákonů 

podílí Senát Parlamentu ČR. 

 

Mezi jednotlivými VÚSC patří k nejaktivnějším navrhovatelům nových zákonů Hlavní 

město Praha. Ta podala 27% všech návrhů podaných kraji. Znatelně vyšší podíl zaujímá 

dále jen Moravskoslezský kraj s 11%. Naopak kraje Olomoucký a Jihočeský s 2% 

podaných návrhů stojí na opačném konci zákonodárné aktivity. Tento poměr se ale 

v průběhu 17-ti leté existence krajů také vyvíjel. Podíl hlavního města na všech podaných 

návrzích byl v prvních letech existence krajských samospráv ještě vyšší, postupem času ale 

klesá; úměrně tomu stoupá zpočátku nízká zákonodárná aktivita ostatních krajů.99 

 

S ohledem na věcný obsah návrhů zákonů podaly VÚSC nejčastěji (6x) návrh na 

změnu zákona o pozemních komunikacích, poté čtyřmi návrhy zamýšlely samosprávné 

kraje upravit zákon o silniční dopravě, o vodách, o rozpočtovém určení daní a o loteriích. 

Tři návrhy podaly ve věci změny zákona o krajích, o VÚSC, o ochraně ovzduší, o 

veřejném zdravotním pojištění a o soudech a soudcích. Z uvedeného plyne, že kraje se 

v průběhu své více než 16 leté existence nejčastěji snažily prosadit svou představu zákonné 

úpravy v otázkách dopravních, svého vlastního postavení a financování, případně ochrany 

životního prostředí. Často se přitom předložený návrh týká přímo kraje, který ho 

navrhuje.100 Většího úspěchu v podobě proměnění návrhu v platný zákon byly z těchto 

oblastí ale jen v otázkách týkajících se jejich organizace a podoby (novely zákona o krajích 

a VÚSC).101  

                                                 
97Tamtéž,  s. 244 ale na rozdíl od databáze www.psp.cz uvádí v tomto volebním období jen 715 podaných 
návrhů zákonů. V následujících volebních obdobích se ale čísla již shodují. 
98 Viz. Tabulka č. 2.  
99 Viz. Tabulka č. 3. 
100 Viz. i Parlament české republiky, Praha 2013, s. 255. 
101 Viz. Tabulka č. 4. 

http://www.psp.cz/
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Všechny úspěšné návrhy krajských samospráv měly podobu novel již existujících 

zákonů. Řada z nich přitom s krátkým časovým odstupem revidovala předchozí úpravy 

zákonů. Lze se tak domnívat, že ve většině případů samosprávné kraje sahají 

k zákonodárné iniciativě až v případě, kdy se jejich představy nepodaří zahrnout do návrhu 

zákona podávaného jiným navrhovatelem.  

5.2. Úspěšné návrhy zákonů vyšších územních 

samosprávních celků 

První úspěšný návrh krajské samosprávy byla novela zákona o odpadech podaná 

Zastupitelstvem hlavního města Prahy v roce 2001. Zastupitelstvo zde navrhovalo 

novelizovat ještě neúčinný, dříve v daném roce přijatý zákon o odpadech.102 Zastupitelstvo 

navrhovalo vrátit do nového zákona staré ustanovení o možnosti vybírání úhrady za 

komunální odpad na základě smluvního ujednání. Dále navrhovalo, aby obce byly 

oprávněny nadále vybírat poplatek za komunální odpad i od osob, při jejichž činnosti 

vzniká komunální odpad, bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Argumentovalo 

přitom větší finanční zátěží na hospodaření obcí, jakož i organizačními komplikacemi 

spojenými s opuštěním stávající smluvní úpravy výběru úhrady. Zastupitelstvo tedy 

využilo své zákonodárné iniciativy k návratu ke staré úpravě zákona o odpadech především 

s poukazem na negativní dopad na hospodaření obcí.  

 

I druhý návrh změny zákona byl podán Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Šlo o 

novelu zákona o cenách103. Zastupitelstvo zde navrhovalo rozšíření možnosti ukládání 

pokut za předražené služby, jejichž maximální ceny mohly obce v přenesené působnosti 

podle zvláštních zákonů regulovat. Město Praha navrhovalo, aby výše pokuty nebyla jen 

v rozsahu nedovoleného obohacení, ale aby mohla dosáhnout až 1 mil. korun.104 Návrh této 

úpravy byl podán především z důvodů nemožnosti dostatečných postihů provozovatelů 

taxislužby stávající úpravou. Příjmy z pokut měly být příjmem rozpočtu obce. 

 

                                                 
102 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
103 Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách.  
104 V případech nedovoleného obohacení ve výši do 1 mil. korun.  
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Třetí úspěšný návrh zákona VÚSC podalo rovněž zastupitelstvo hl. města Prahy 

jako novelu zákona o rodině a zákona o matrikách, jménu a příjmení.105 Navrhované 

změny měly umožnit, aby prohlášení o uzavření manželství bylo možno učinit před 

příslušnými osobami i na takových městských částech Prahy, které nebyly samostatným 

matričním úřadem. Současně byla navržena možnost učinit takovéto prohlášení před 

primátorem Prahy, jeho náměstkem, nebo pověřeným členem zastupitelstva. Zastupitelstvo 

přitom uvádělo, že dotčené městské části dříve před přijetím nového zákona o matrikách 

v roce 2000, tuto působnost tradičně vykonávaly.  

 

Celkem čtvrtý úspěšný návrh a první ve volebním období 2002-2006 podalo 

zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Šlo o novelu zákona o ochraně přírody a 

krajiny.106 Významné krajinné prvky, k jejichž ochraně se vázaly specifické povinnosti, 

mohly totiž být stanoveny pouhým aktem orgánu ochrany přírody (registrací) na základě 

demonstrativního výčtu v zákoně. I když ve svých důsledcích znamenal zásah do 

vlastnických práv, nepodléhal tento proces registrace obecným předpisům o správním 

řízení a zhoršoval tak postavení vlastníků předmětných pozemků. Svým návrhem zamýšlel 

kraj posílit práva vlastníků pozemků podřazením procesu registrace významných 

krajinných prvků obecným předpisům o správním řízení.  

 

Další návrh byl novelou živnostenského zákona.107 Směřovala přitom na zpřísnění 

podmínek provozování zastavárenské činnosti, když nově ukládala povinnost 

provozovateli živnosti ověřit totožnost osoby, s níž byla uzavírána zástavní smlouva. 

Účelem navrhované novely bylo jednak omezení zneužívání zastaváren jako odbytišť 

kradených věcí a tím umožnění trestního postihu jejich provozovatelů a jednak obecně 

znesnadnění páchání majetkové trestné činnosti.  

 

Následující návrh podalo zastupitelstvo kraje Vysočina. Jednalo se o novelu zákona 

o ochraně spotřebitele108 a novelu zákona o regulaci reklamy109. Obě novely směřovaly na 

odstranění rozporů mezi těmito zákony a zákonem o rozpočtových pravidlech územních 

                                                 
105 Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
106 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
107 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).  
108 Zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele.  
109 Zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.  
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rozpočtů110. Na obecní a krajské samosprávy byla totiž v souvislosti s rušením okresních 

úřadů přenesena část dozorových pravomocí a obce byly oprávněny při porušení 

povinností vybírat pokuty. Předmětné zákony ale nadále stanovovaly, že tyto pokuty jsou 

příjmem státního rozpočtu.  

 

Další stručný návrh byl podán zastupitelstvem Ústeckého kraje ve věci změny 

zákona o krajích.111 Navrhovatel požadoval návrat k původnímu znění tohoto zákona po 

jeho dílčí novelizaci, která vypustila ochranu užívání znaku kraje přímo zákonem. 

Navrhovaná změna měla tuto ochranu do zákona o krajích vrátit.   

 

Poměrně obsáhlou novelu zákona o silniční dopravě112 podalo zastupitelstvo města 

Prahy. Navrhovatel se zde odvolával na nedostatečnou úpravu komerční osobní dopravy, 

především provozování taxislužby. Návrh stanovoval povinnosti související s označováním 

vozidel taxislužby a nabízením jejich služeb, dále zaváděl pojem spolehlivosti řidičů a 

dobré pověsti provozovatelů taxislužby. Dále určoval příslušnost dopravního úřadu 

v procesu vydávání koncese pro zahraniční žadatele, postup v případě neplnění 

stanovených podmínek držitelem koncese, podmínky provozování linkové osobní dopravy. 

Novela dále upravovala provozování taxislužby a možnosti uložení pokuty 

provozovatelům taxislužby a příležitostné osobní dopravy. Navrhovaná úprava se dotýkala 

také podmínek, za kterých dopravní úřad podává návrh na zrušení živnostenského 

oprávnění i doručování písemností. Novela také rozšiřovala kompetence obecní policie 

v případech kontrol taxislužby a stanovovala postup při doručování písemností dopravním 

úřadem a Ministerstvem dopravy. Těžiště navrhované úpravy přitom spočívalo v stanovení 

přísnějších podmínek pro provozování taxislužby. Návrh nově upravoval důvody pro 

nevydání a odebrání průkazu řidiče taxislužby, byl zaveden rejstřík sankcí řidičů taxislužby 

a centrální registr taxislužby obsahující údaje o provozovatelích, řidičích i vozech. Byl také 

rozšířen okruh zmocnění pro řešení problematiky taxislužby prováděcí vyhláškou 

ministerstva dopravy.  

 

                                                 
110 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
111 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
112 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.  
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Další úspěšný návrh změny zákona podaný VÚSC (městem Prahou) se týkal 

novelizace občanského zákoníku.113 Hlavní město Praha navrhovalo úpravu nakládání 

s nalezenými věcmi. Předně prosazovalo, aby nalezené věci, o které neprojeví jejich 

vlastník zájem, nepřecházely nadále do vlastnictví státu, ale do vlastnictví obce, na jejímž 

území byly nalezeny. Argumentovalo přitom ekonomickými důvody – nalezenou věc mohl 

stát jako nový vlastník zpeněžit, zatímco obcím vznikaly náklady s jejich uskladněním po 

zákonem stanovenou dobu bez nároku na náhradu. Dále měl mít vlastník nalezené věci, 

který se o ni včas přihlásil, povinnost uhradit obci náklady vynaložené v souvislosti s jejím 

uskladněním. Kromě toho se měla zkrátit doba, po kterou byla obec povinna pečovat o 

nalezenou věc z 12 na 6 měsíců. Zvláštním způsobem pak byla upravena problematika 

nálezů střelných zbraní, munice nebo výbušnin, jejichž úschovu měl namísto obce 

provádět útvar Policie ČR. Tyto věci se přitom nadále měly po uplynutí zákonné doby 

stávat majetkem státu. 

 

Poslední úspěšný návrh podaný v průběhu 4. volebního období PS PČR byl 

novelizací zákona o regulaci reklamy.114 I tento návrh byl podán zastupitelstvem Hlavního 

města Prahy. Navrhovaná novela zaváděla zmocnění ve prospěch obcí umožňující regulaci 

tzv. pouliční reklamy. Cílem této úpravy bylo jednak zabránit živelnému šíření reklamy 

obtěžujícím způsobem, které vedlo k znečišťování okolí a hyzdění památkově chráněných 

objektů, jakož i k omezení šíření reklamy potenciálně ohrožující mravnost. Podaný návrh 

přitom vycházel ze starší úpravy obsažené ve vyhlášce města Prahy o tržním řádu. 

 

První úspěšný návrh podaný VÚSC ve volebním období 2006-2010 novelizoval 

zákon o podpoře regionálního rozvoje.115 Návrh byl opět podán zastupitelstvem hlavního 

města Prahy. Novela navrhovala nezřizovat Regionální radu regionů pro region 

soudržnosti Praha, přičemž její působnosti a pravomoci mělo převzít město Praha. Město 

Praha již bylo dle příslušných zákonů řídícím orgánem pro operační programy realizované 

na jejím území. Práva a závazky zrušované Regionální rady měly být převzaty městem 

Prahou. Zastupitelstvo hlavního města tuto úpravu odůvodňovalo nedávnou novelou 

zákona, která měla lépe vyhovovat požadavkům krajů, ale nezohledňovala specifika Prahy 

a působila tak nejednoznačně, což vyvolávalo obavy z možných komplikací při čerpání 

                                                 
113 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  
114 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
115 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.  
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podpory ze zdrojů EU. Zvláštní pozice hlavního města vyplývala ze skutečnosti, že Praha 

se v porovnání s ostatními kraji ČR jakožto hospodářsky vysoce rozvinutá oblast 

neúčastnila některých operačních programů EU. 

 

Další úspěšný návrh byl podán též hlavním městem Prahou, tentokrát jako novela 

zákona o ochraně utajovaných informací.116 Jednalo se jen o dílčí úpravu, která vymezila, 

že pod pojmem „odpovědná osoba“ užívaným tímto zákonem se ve vztahu k městským 

částem hlavního města Prahy považuje tajemník úřadu městské části a není-li jej pak 

starosta městské části. Předkládaná úprava měla umožnit, aby úkoly dle tohoto zákona 

mohly zmiňované osoby plnit v souvislosti s úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele 

vůči zaměstnancům městské části zařazeným do úřadu městské části.  

 

Následující návrh ve věci novely zákona o památkové péči117 podalo zastupitelstvo 

Karlovarského kraje. Návrh vytvářel předpoklady pro rychlejší rozhodování orgánů státní 

památkové péče, když stanovil 20-ti denní lhůtu pro vydání písemného vyjádření odborné 

organizace státní památkové péče a umožňoval při nedodání tohoto vyjádření ve stanovené 

lhůtě správnímu orgánu rozhodnout i bez něj. Zastupitelstvo argumentovalo potřebností 

takovéto úpravy z důvodů zrychlení správního řízení. 

 

Zastupitelstvo Středočeského kraje podalo návrh novely zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí.118 Poměrně obsáhlá novela upravovala nepříznivý stav vyvolaný 

jednou z předchozích novel tohoto zákona, která vytvořila dva postupy posuzování vlivů 

záměrů II. kategorie v závislosti na tom, zda posuzované záměry dosahují nebo nedosahují 

stanovených hodnot. Tato předchozí novela byla přitom opožděně přijatou transpozicí 

evropské směrnice, která byla přijímána ve zkráceném jednání bez meziresortního 

připomínkového řízení. Kraje se tak k návrhu zákona nemohly vyjádřit. Novele bylo 

vyčítáno, že zvýšila administrativní zátěž jak krajů, tak i podnikatelských subjektů tím, že 

nově zjišťovacímu řízení podléhaly i ty záměry, které nedosahovaly stanovených hodnot a 

byly pro životní prostředí nevýznamné. Předložený návrh zamýšlel částečně zmírnit 

následky předchozí novely tím, že záměry, které nemohou mít významný vliv na životní 

prostředí, nebudou procházet zjišťovacím řízením i když budou i přesto posouzeny. Nově 

                                                 
116 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.  
117 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
118 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
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byl zaveden institut tzv. podlimitních záměrů, kam měly takovéto, na životní prostředí 

nevýznamné, záměry spadat. Další novinkou bylo zavedení zvláštního formuláře pro 

oznamování a posuzování významnosti vlivů na životní prostředí u takovýchto 

podlimitních záměrů. Dále pak byly novelou upraveny některé procesní postupy. 

 

V dalším úspěšném návrhu navrhovalo zastupitelstvo hlavního města Prahy novelu 

zákona o hlavním městě Praze.119 Novela se týkala udržování pořádku a čistoty na 

pozemcích na území města. Oproti předchozí úpravě přitom rozšiřovala možnost uložení 

pokuty za nedodržování těchto povinností kromě uživatelů předmětných pozemků i na 

jejich vlastníky. Navýšena byla také maximální výše pokut. Z textu zákona bylo vypuštěno 

ustanovení o narušení životního prostředí neudržováním pořádku a čistoty, které činilo 

vymáhání žádoucího chování obtížnějším, protože se nedařilo dokazovat způsob narušení 

životního prostředí. Kromě toho byla rozšířena kompetence zastupitelstva možností vydat 

vyhlášku v samostatné působnosti, která stanovila povinnosti udržovat čistotu vlastníkovi 

nemovitosti kolem nádob na odpad. Cílem navrhované úpravy bylo zefektivnit vymáhání 

povinností souvisejících s udržováním pořádku a zajištění větší čistoty ve městě. Kromě 

toho rozšiřoval návrh seznam subjektů, za jejichž závazky nesmí město Praha ručit o 

honební společenstva. Tento krok byl stručně zdůvodněn skutečností, že město vlastní 

honební pozemky a proto může být členem honebního společenstva. 

 

I následující úspěšný návrh nového zákona, novela zákona o cenách120, byl podán 

zastupitelstvem hlavního města Prahy. Navrhováno bylo především prodloužení lhůty pro 

uložení pokuty kontrolním orgánem při porušení cenových předpisů a to z 1 roku na 3 roky 

u subjektivní lhůty, a ze 3 roků na 5 let u lhůty objektivní. Jednoletá lhůta byla považována 

za nedostatečně krátkou, ve které v případě procesních komplikací nestačí příslušný orgán 

pokutu uložit a viník tak zůstával nepotrestán. Cenová kontrola a následný výběr pokut byl 

přitom prováděn krajskými a obecními úřady. Dále bylo ze zákona vypuštěno ustanovení, 

že kontrolní orgán může ukládat pokuty (pouze) při jím provedené kontrole. Takováto 

textace byla považována za příliš svazující, když případná pochybení zjištěná jiným 

způsobem neumožňoval postihovat.  

 

                                                 
119 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
120 Zákon č. 265/1991 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Další úspěšný zákon byl přijat na návrh Zastupitelstva Pardubického kraje. Návrh 

se týkal vydání nového zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 

vlastnictví Pardubického kraje. Jednalo se o jednorázový zákon, který stanovil převod 

vymezené nemovitosti do vlastnictví kraje za účelem výkonu veřejné správy. Potřeba 

převodu byla odůvodněna nedostatkem kancelářských míst pro úředníky kraje 

vykonávající přenesenou působnost. Zákon řešil situaci, kdy stát v průběhu předchozích let 

nezajistil dostatečné materiální podmínky činnost samosprávy ve prospěch státu. 

 

První návrh podaný ve volebním období 2010-2013 byl návrh změny ústavního 

zákona o vytvoření vyšších územních samosprávních celků121 podaný zastupitelstvem 

kraje Vysočina. Návrh směřoval na změnu názvu tohoto kraje z „Vysočina“ na „kraj 

Vysočina“. Tento krok byl odůvodňován údajným „posílením identifikace Vysočiny jako 

jednoho ze 14 krajů České republiky u jeho občanů“. Dále byly zmíněny praktické důvody 

– skutečnost, že Vysočina jako jediný z krajů neměl u svého jména slovo kraj, působila 

problémy při potřebě přesného označení této samosprávné jednotky. Jako problematické se 

jevilo také oficiální pojmenování orgánů kraje. Úprava směřovala na překlenutí problémů 

souvisejících s používáním názvu kraje při komunikaci s orgány veřejné správy a dalšími 

adresáty práva. 

 

Dalším úspěšným návrhem byla novela zákona o krajích122 podaná Zastupitelstvem 

Libereckého kraje. Do zákona o krajích byla doplněna možnost svolat zastupitelstvo kraje 

v době vyhlášeného krizového stavu dle krizového zákona123 se zkrácenou dobou pro 

zveřejnění informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání z 10 

dnů na 2 dny. Návrh byl odůvodněn potřebou pružné reakce orgánů při mimořádných 

událostech, při zachování pravomoci zastupitelstva bez toho, aby jeho pravomoci byly 

přenášeny na jiný orgán. Navrhovatel se přitom odvolával na praktické zkušenosti získané 

během povodní v roce 2010. 

 

Dosud poslední úspěšnou zákonodárnou iniciativou z podnětu VÚSC byl návrh 

Moravskoslezského kraje na novelu zákona o rybářství124 a zákona o přestupcích.125 

                                                 
121 Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků.  
122 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).  
123 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů.  
124 Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů. 
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Navrhovaná úprava přesouvala kompetenci k projednávání přestupků a jiných správních 

deliktů na úseku rybářství z krajského úřadu na obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Dále pak byla sjednocena úprava správního trestání na úseku rybářství v zákoně o 

rybářství, když byla předmětná ustanovení vypuštěna ze zákona o přestupcích. Tyto změny 

byly odůvodněny zefektivněním výkonu veřejné správy, úspory veřejných financí, 

snížením administrativní zátěže občanů a zvýšením dostupnosti správních agend pro 

občany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
125 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
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6. Vyhlášky samosprávných celků napadené a zrušené 

před Ústavním soudem 

Ústavní pravomoc obcí upravovat vymezené záležitosti vlastní normotvorbou (čl. 104 

odst. 3 Ústavy) je omezena oprávněním státu do této pravomoci zasahovat, jak je 

zakotveno v článku 101 odst. 4 Ústavy. Judikatura Ústavního soudu ve vztahu k rušení 

obecně závazných vyhlášek tak představuje soubor každodenních situací, které se snaží 

samosprávy regulovat, a buď přitom překročí meze svých kompetencí, nebo se příslušný 

státní orgán domnívá, že tak činí.  

 

V rámci dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek má 

ministerstvo vnitra pravomoc rozhodnout o pozastavení účinnosti vyhlášky, o níž se 

domnívá, že odporuje zákonu. Pokud obec ve stanovené lhůtě nesjedná nápravu, je 

ministerstvo oprávněno podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení této vyhlášky. Totéž 

přitom platí v případě, byl-li proti rozhodnutí ministerstva podán neúspěšný rozklad. Tato 

pravomoc plyne ministerstvu ve vztahu k obcím z § 123 odst. 3 zákona o obcích a ve 

vztahu ke krajům z § 81 odst. 3 zákona o krajích. Vlastní řízení o zrušení obecně závazné 

vyhlášky před Ústavním soudem upravuje § 64 odst. 2 zákona o ústavním soudu, přičemž 

vychází z ustanovení článku 87 odst. 1 písm. b) Ústavy.  

 

Od zřízení Ústavního soudu v roce 1993 až dosud (20. 5. 2017) bylo předloženo 

celkem 195126 návrhů na zrušení obecně závazné vyhlášky vydané samosprávným 

subjektem. Pouze v jediném případě byla napadena vyhláška kraje, zbytek připadá na 

vyhlášky vydané obcemi. V 71 případech bylo návrhu vyhověno zcela, v 28 vyhověno 

zčásti a 16 návrhů bylo zamítnuto, což znamená, že věcně se Ústavní soud zabýval návrhy 

v 115 případech. Odmítnuto bylo 45 návrhů a 35 krát bylo řízení zastaveno. Celkem bylo 

návrhu na zrušení vyhlášky; zčásti, nebo zcela vyhověno v 99 případech, což představuje 

86 % případů, kdy se soud návrhem zabýval věcně. Z celkového počtu všech podaných 

návrhů pak tento podíl činí 51%. 

 

Nápad návrhů v průběhu jednotlivých let přitom nebyl nijak rovnoměrný; lze tak 

rozlišit první výraznou vlnu návrhů, ke které došlo v letech 1994-1997. Po ní 

v následujících letech dochází k poklesu počtu podaných návrhů, ale v letech 2005-2007 

                                                 
126 Kromě 4 rozhodnutí procesního charakteru. 
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můžeme pozorovat druhou výraznou kumulaci nápadu návrhů na zrušení obecně 

závazných vyhlášek. Poté ale počet návrhů znatelně klesal až na pouhých několik 

jednotlivých návrhů za rok. Za zmínku stojí, že v posledních letech je Ústavnímu soudu 

předložen zpravidla jen jeden návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky ročně.127 

Lze se domnívat, že po více než čtvrtstoletí zkušeností s fungováním samospráv a 17-ti 

letech platnosti zákona o obcích, je tato skutečnost důsledkem dosažení určité úrovně 

povědomí o kompetencích a to jak u samospráv, tak i u je dozorujících státních orgánů. 

Pokud nedojde k zákonným úpravám kompetencí, je možno očekávat, že tento stav bude 

platit i nadále.  

 

Zákon o Ústavním soudu128 vyjmenovává ve svém § 64 odst. 2 navrhovatele oprávněné 

podat návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky. Jsou jimi vláda, skupina alespoň 25 

poslanců nebo 10 senátorů, senát ÚS v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, 

individuální stěžovatel, zastupitelstvo kraje, ombudsman, ministerstvo vnitra a 

zastupitelstvo obce vůči vyhlášce kraje, na jehož území se obec nachází. Nejčastějším 

navrhovatelem na zrušení obecně závazné vyhlášky vydané samosprávami jsou státní 

orgány v rámci svých dozorových povinností. Těmi byli do konce roku 2002 přednosta 

okresního úřadu a poté, po změně zákonné úpravy, ministerstvo vnitra.129 Jejich podněty 

představují dohromady 86% všech návrhů, neboli 167 podaných návrhů v absolutních 

číslech. Řádově menší podíl návrhů vzešel z podnětu stěžovatelů – fyzických a v jednom 

případě i právnické osoby. Individuální stěžovatelé stojí za celkem 14 návrhy, neboli 7%. 

Skupina poslanců podala dosud celkem 11 návrhů, tedy 6% všech návrhů. Poslanci byli ale 

v tomto směru aktivní pouze v druhé polovině 90. let; od roku 1999 žádný návrh na zrušení 

vyhlášky obce jimi nebyl podán. Zcela okrajově pak navrhovali zrušení vyhlášky před 

Ústavním soudem obce vůči kraji (1 případ), nebo ombudsman (taktéž 1 případ). V jednom 

případě byl též neoprávněně podán návrh okresním úřadem namísto jménem jeho 

přednosty.130  

 

Z uvedeného je tak zřejmé, že dosud svého práva podat návrh na zrušení vyhlášky 

samosprávného celku nevyužila vláda, skupina senátorů, senát ÚS ani zastupitelstvo kraje. 

Lze tedy konstatovat, že normotvorba samosprávných celků stojí prakticky mimo 

                                                 
127 Viz. Tabulka č.5. 
128 Zákon č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu. 
129 Ministerstvo vnitra je oprávněno podávat návrhy na zrušení obecně závazných vyhlášek od 1. 1. 2003. 
130 Viz. Tabulka č.6. 
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okruh zájmů vrcholných ústavně-politických orgánů, které při apriorním svěření 

kontroly ministerstvu vnitra již nemají důvod do ní zasahovat. I přesto se lze ale 

domnívat, že takto široké vymezení kompetentních orgánů vyvolat přezkum vyhlášek má 

své opodstatnění pro případ nečinnosti ministerstva vnitra.   

 

Rozčlenit napadené vyhlášky podle věcného předmětu, který upravují, do obecnějších 

kategorií, není snadné. Vyhlášky jednak často upravují více než jednu oblast veřejného 

života, jednak také Ústavní soud při jejich posuzování nezřídka předkládanou 

problematikou označí za část širšího, obecnějšího problému jako je například vztah 

samospráv a státní moci, nebo právo normotvorby samosprávami. Přesto jsem se pokusil 

pro účely této práce vytvořit skupiny problémů, které napadené a zrušené vyhlášky 

zamýšlely upravovat. Je přitom zřejmé, že takovéto členění je nezbytně arbitrární.131  

 

Nejčastěji byly napadeny vyhlášky obcí upravující veřejný pořádek. Sem spadá 

poměrně široká škála vyhlášek regulujících čistotu veřejných prostranství, hluk, požívání 

alkoholu na veřejnosti, povinnosti majitelů domácích zvířat na veřejných prostranstvích 

nebo dodržování nočního klidu. Vyhlášky s touto problematikou představují přibližně 1/3 

všech napadených i zrušených vyhlášek. S vyhláškami upravujícími veřejný pořádek úzce 

souvisí specifická skupina 5 napadených vyhlášek regulujících používání zábavní 

pyrotechniky. 

 

Další výraznou skupinou napadaných vyhlášek představují vyhlášky upravující místní 

poplatky. Sem spadají například vyhlášky upravující místní poplatky za odpad, ze psů, 

užívání veřejného prostranství, nebo za vjezd do obce. Tato skupina představuje málo přes 

1/10 všech napadených i zrušených vyhlášek.  

 

Poměrně častý výskyt, a to především v 90. letech, zaznamenaly pokusy regulovat 

vyhláškami propagaci některých, zpravidla extremistických, politických stran a 

názorových proudů. Do této skupiny patří vyhlášky zakazující činnost, propagaci, 

předvolební agitaci fašistických, komunistických, či rasistických formací. Tato skupina se 

na celkovém počtu napadených vyhlášek podílela necelými 10%, a na zrušených více než 

10%. Tyto vyhlášky tak byly často rušeny. 

                                                 
131 Zde a dále viz. Tabulka č. 7. 
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Další významnější skupinou byly vyhlášky z různých oblastí, které Ústavní soud 

zobecnil na problematiku sporu o přenesenou a samostatnou působnost, šíři normotvorné 

pravomoci samospráv, či vlastního práva na samosprávu.  

 

Méně početně zastoupenou kategorií (5%) napadených vyhlášek představují normy 

z oblasti územního plánování a rozvoje. Za zmínku stojí, že vyhlášky z této oblasti Ústavní 

soud rušil minimálně (jen 1x z 9). Podobně četné byly vyhlášky upravující životní 

prostředí, které naopak vykazují vyšší míru rušení Ústavním soudem (6 z 9). Prakticky 

stejně početné (4%) byly i návrhy na zrušení vyhlášek z oblasti odpadového hospodaření a 

regulace výherních automatů. 
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7. Realizace práva na samosprávu v České republice 

optikou Rady Evropy 

Evropská charta místní samosprávy je významnou mezinárodní smlouvou, která 

stanoví základní principy a pravidla fungování místních samospráv. Tento dokument byl 

přijat na půdě Rady Evropy v roce 1985 a pro Českou republiku vstoupil v platnost od 1. 

září 1999.132 Ke smlouvě mohou přistoupit členské státy Rady Evropy. Charta vyjadřuje 

základní společné principy místní samosprávy Evropských států; proto mají její ustanovení 

pouze rámcový ráz, který ponechává široký prostor pro jeho konkrétní naplnění tím kterým 

národním zákonodárcem. I přes to ale vzhledem k vágnímu definování náplně práva na 

samosprávu v Ústavě ČR přináší jeho žádoucí rozšíření a zpřesnění, jakož i vodítko pro 

výklad.133 Evropská charta zdůrazňuje, že místní společenství jsou jedním z hlavních 

základů demokratického uspořádání a že právo občanů podílet se na správě věcí veřejných 

je jedním z demokratických principů sdílených všemi členskými státy Rady Evropy.134 

Z uvedeného plyne, že poskytnutí práva na samosprávu obcím a adekvátní zajištění jejich 

činnosti je úzce spjato s nutností zajištění občanské participace a správě a řízení věcí 

veřejných. 

 

Ke kontrole dodržování smlouvou stanovených zásad provádí poradní orgán Rady 

Evropy zvaný Kongres místních a regionálních orgánů pravidelný monitoring. Poslední 

monitoring stavu místních samospráv proběhl v České republice v roce 2011. Výsledná 

zjištění byla jako doporučení č. 319 odsouhlasena na 22. zasedání Kongresu místních a 

regionálních orgánů 21. 3. 2012.135 

 

Zpráva ocenila zlepšení podmínek pro fungování samospráv od poslední monitorovací 

mise v roce 2000, zvláště pak dobudování právního rámce v souladu s Chartou. Dále 

ocenila dobrou úroveň konzultačních procesů s místními a regionálními orgány. 

S povděkem bylo konstatováno zřízení regionální úrovně samosprávy (krajů) a také 

skutečnost, že vybrané články úmluvy, které Česká republika neratifikovala, jsou de facto 

v platnosti. Za problematický označila vysoce centralizovaný systém financování 

                                                 
132 Sbírka zákonů č. 181/1999, částka 61. Česká republika uplatnila výhradu vůči čl. 4 odst. 5, čl. 6 odst. 2, čl. 
7 odst. 2 a čl. 9 odst. 3, 5 a 6. 
133 Josef Vedral, cit. dílo, s. 42. 
134 Evropská Charta místní samosprávy, Preambule.  
135 Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities: Recommendation 319 (2012). Local and 
regional democracy in the Czech Republic. www.wcd.coe.int  

http://www.wcd.coe.int/
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samospráv, nedostatečné zajištění financování přenesené působnosti a nedostatečné 

možnosti samospráv stanovovat a vybírat místní daně. Dále byl jako problém označen 

velký počet malých obcí, které mají problém zajistit úkoly samosprávy na ně kladené.  

 

Dále bylo doporučeno zákonné zakotvení konzultačních procesů s místními a 

regionálními orgány. Doporučeno bylo také zjednodušit systém státního dozoru a sběru 

dat. Vytýkána byla také přílišná závislost regionální úrovně samosprávy (krajů) na stáních 

orgánech v oblasti financování, jejich kompetencí a vztahy s většími městy. Závěrem byla 

Česká republika vyzvána k zajištění dostatečného financování výkonu přenesené 

působnosti, dále k hledání způsobů snižování počtu malých obcí, např. formou slučování 

nebo rozvojem spolupráce mezi obcemi, k zákonnému zakotvení konzultačních procesů 

s obcemi a regiony. Dále byla ČR vyzvána k zjednodušení státního dozoru a sběru dat od 

samospráv, k ratifikování příslušných článků Charty, které jsou fakticky uplatňované a 

podepsat a ratifikovat dodatkové protokoly. 

 

Evropská Charta místní samosprávy obsahuje 18 článků, přičemž vlastní povinnosti 

smluvních států vůči orgánům místních samospráv jsou obsaženy v článcích 2-11. Z nich 

musí smluvní stát ratifikovat alespoň 20 odstavců, přičemž 10 z nich musí být z odstavců 

konkrétně vymezených. Při přezkumu naplňování jednotlivých článků Evropské charty 

místní samosprávy dospěla monitorovací delegace Kongresu místních a regionálních 

orgánů k následujícím závěrům uvedeným v důvodové zprávě k návrhu výše zmíněného 

doporučení č. 319.  

 

Článek 2 Charty, který vyžaduje, aby princip místní samosprávy byl uznán 

zákonodárstvím, případně Ústavou, smluvního státu, byl Českou republikou naplněn.  

 

Článek 3 odstavec 1, který požaduje, aby místní samospráva regulovala a řídila 

podstatnou část veřejných záležitosti v mezích zákona, v rámci své odpovědnosti a v zájmu 

místního obyvatelstva, byl dle mínění Kongresu naplněn. Přitom ale byla vyjádřena 

pochybnost, zda rozsah svěřených pravomocí místním a regionálním orgánům naplňuje 

požadavek „podstatné části veřejných záležitostí“. Tato kritika vycházela ze skutečnosti, že 

sice na místní a regionální orgány připadá 1/3 veřejných rozpočtů, ale není možné přesně 

určit jak velký je podíl prostředků z této částky na vlastní samostatnou působnost 
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samospráv. Odstavec 2 stejného článku, stanovující způsob výkonu práva na samosprávu, 

volbu zástupců a možnost přímé účasti občanů, nevzbuzoval pochyby o jeho dodržování.  

 

Článek 4 odstavec 1 vyžadující, aby základní pravomoci a odpovědnost místních 

orgánů byly dány ústavou nebo zákonem, jakož i následující odstavec 2 stanovující právo 

místních orgánů uplatňovat iniciativu v záležitostech, které nejsou vyňaty z jejich 

kompetence nebo které nejsou v kompetenci jiného orgánu, byly naplněny. Zda je dodržen 

princip subsidiarity zakotvený v čl. 4 odst. 3, záleží podle zprávy na podílu pravomocí 

samosprávy vykonávaných v samostatné resp. přenesené působnosti. Pochyby 

nevyvolávalo dodržování článku 4 odst. 4, který stanoví, že místní orgány mají mít plné a 

výlučné pravomoci, které s výjimkou zákona nemohou být omezovány. Odstavec 5 článku 

4 umožňuje místním orgánům přizpůsobit výkon delegovaných pravomocí místním 

podmínkám. I když Česká republika nebyla tímto ustanovením vázána, zjistila delegace, že 

je fakticky naplňováno. Ve vztahu k článku 4 odst. 6, který stanoví, že povinnost 

projednávat s místními orgány v určitém termínu a stanoveném způsobem otázky, které se 

jich bezprostředně týkají, delegace konstatovala, že neexistuje příslušný zákon. 

Ministerstvo vnitra namítalo, že takovéto povinnosti jsou součástí obecných zákonů a 

legislativních pravidel vlády. I přesto uvedená zpráva vyzvala ke stanovení jasných 

zákonných pravidel upravujících dostatečný čas a způsob pro připomínky samosprávy ve 

věcech, které se jí dotýkají.  

 

Článek 5 stanovující nutnost projednání změny hranic územních jednotek s dotčenými 

jednotkami byl naplněn.  

 

Kladně vyznělo také hodnocení článku 6 odst. 1 upravujícího možnost místních orgánů 

určovat si své vnitřní struktury v zájmu efektivity a místních potřeb. Vůči odstavci 2 

stejného článku upravujícího postavení zaměstnanců orgánů samospráv uplatnila Česká 

republika výhradu a nebyla jím vázána. Článek stanovil povinnost zajistit takové pracovní 

podmínky zaměstnanců místní správy, které by umožnily nábor kvalifikovaných 

pracovníků dle zásluh a schopností, zajistil možnost zvyšování kvalifikace, odměňování a 

služební postup. Delegace tento stav poněkud překvapivě akceptovala bez námitek a 

vysvětlovala jej jako volnost poskytnutou státními orgány samosprávám při výběru svých 

zaměstnanců.  
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Příznivě vyznělo také hodnocení článku 7, který upravuje podmínky pro výkon funkce 

místních orgánů. Konkrétně odstavec 1 vyžadující vytvoření podmínek pro místní 

zástupce, které umožní svobodný výkon jejich funkcí, byl naplněn. Odstavcem 2 

stanovícím povinnost poskytovat finanční náhradu za výkon funkce v místním orgánu 

nebyla Česká republika vázána. Delegace zde ale neshledala větší problém, když uvedla, 

že takovéto otázky jsou ponechány na rozhodnutí vlastních samosprávných orgánů. Třetí 

odstavec stanovící povinnost upravit neslučitelnost funkcí v místních orgánech s jinými 

činnostmi byl rovněž naplněn.  

 

Dodržování článku 8 upravujícího správní dozor nad činností místních orgánů bylo 

také hodnoceno kladně. Odstavec 1 stanovící povinnost vykonávat správní dozor nad 

místními orgány pouze způsobem a v případech stanovených ústavou nebo zákonem, jakož 

i odstavec 2 limitující správní dozor nad činností místních orgánů pouze na soulad se 

zákonnými a ústavními principy, byly naplněny. Rovněž tak odstavec 3 vyžadující 

zachování proporcionality mezi kontrolními činnostmi a důležitostí sledovaného zájmu při 

výkonu správního dozoru místních orgánů byl naplněn. V souvislosti s dodržováním tohoto 

článku delegace zmínila stížnosti samospráv na jejich přílišné zatěžování způsobené 

nedostatečnou koordinací kontrol a sběru statistických dat vykonávaných státními orgány.  

 

Největší námitky měla delegace k dodržování článku 9 Charty upravujícího finanční 

zdroje místních orgánů. V souvislosti s prvním odstavcem tohoto článku, který stanoví 

právo místních orgánů na odpovídající vlastní finanční zdroje v rámci vnitrostátní 

hospodářské politiky, se kterými by mohly volně disponovat, nebyla shledána žádná 

zřejmá pochybení. Delegace konstatovala, že obce v České republice sice jsou silně závislé 

na redistribuci finančních prostředků státem, ale současně jim přidělené množství 

prostředků poskytuje určitou svobodu při jejich činnosti v rámci samostatné působnosti. 

Dále konstatovala, že systém redistribucí založený na počtu obyvatel zvýhodňuje velká 

města a nemotivuje místní orgány, aby zvyšovaly své daňové příjmy. Kritika se týkala 

naplňování odstavce 2 tohoto článku, který vyžaduje, aby finanční zdroje pro místní 

orgány byly úměrné odpovědnosti vymezené Ústavou a zákony. Delegace uvedla, že 

prostředky přidělované na výkon přenesené působnosti nejsou vždy úměrné její velikosti a 

povaze. Současně se kritika dotýkala také článku 1, s odkazem na to, že velikost 

přidělovaných prostředků tak není „odpovídající“. Následujícím odstavcem 3, který 

stanoví, že část zdrojů místních orgánů má pocházet z místních daní a poplatků, jejichž 
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výši si místní orgány mohou určovat, nebyla Česká republika vázána. Delegace shledala, 

že tato výhrada odpovídá finanční situaci samospráv, kdy nedaňové příjmy samospráv 

tvoří jen zlomek jejich celkových příjmů. Odstavec 4 vyžadující zajištění různorodých 

finančních zdrojů pro samosprávy, který by umožnil průběžnou adaptaci na vývoj nákladů, 

ponechala delegace bez posouzení a uvedla, že toto je závislé na posouzení odstavců 1 a 2 

článku 9. Odstavcem 5 nebyla Česká republika vázána. Tento odstavec stanoví povinnost 

vyrovnávat důsledky nerovnoměrného rozdělování finančních zdrojů a finančních nákladů 

obcí. Delegace zde dospěla k závěru, že finanční vyrovnávání mezi chudšími a bohatšími 

obcemi česká zákonná úprava obsahuje a to v podobě zákonných kritérií pro redistribuci 

daňových příjmů. Přitom ale zmiňuje, že neexistuje žádný koncepční nástroj, který by se 

vyrovnávacími transfery zabýval, což u malých obcí s nedostatečnou daňovou 

samostatností způsobuje, že daňové výkyvy a potřeby investic jsou kryty půjčkami a 

granty, pro jejichž rozdělování ale nejsou jasná pravidla. Vázána nebyla Česká republika 

ani následujícím odstavcem 6, který stanovil povinnost řádného projednání způsobu 

přidělení přerozdělovaných zdrojů. Tato skutečnost byla komentována tak, že případná 

úprava projednávání přerozdělování by byla při neexistenci vlastní úpravy přerozdělování 

nadbytečná. Delegace vyzvala Českou republiku k ratifikaci tohoto odstavce. Odstavec 7. 

stejného článku stanovil, aby dotace pro místní orgány nebyly účelově vázány a 

neomezovaly tak možnost vlastní politiky. Delegace na tomto místě konstatovala, že český 

systém kombinuje vázanost příspěvků na činnost v přenesené působnosti s volností 

příspěvků na provádění činností v samostatné působnosti. Poslední odstavec 9 stanoví, že 

místní orgány mají mít při získávání úvěrů na kapitálové investice přístup na národní 

kapitálový trh v mezích zákona. Toto ustanovení bylo dle názoru delegace dostatečně 

naplněno.  

 

Článek 10 upravuje právo místních orgánů na sdružování. Odstavec 1 zakotvuje právo 

místních orgánů spolupracovat nebo se sdružovat s jinými místními orgány za účelem 

provádění záležitostí společného zájmu, odstavec 2 právo místních orgánů sdružovat se pro 

ochranu a rozvoj jejich společných zájmů a to i v mezinárodním rozměru a v odstavci 3 

právo spolupracovat se svými protějšky v jiných státech. Delegace seznala, že český právní 

řád byl v souladu s tímto článkem. V této souvislosti si delegace povšimla existence Unie 

měst a obcí a Asociace krajů a podotkla, že i když se konají konzultace s vládními orgány 

na čtvrtletní bázi, úspěch záleží na jejich včasném zahájení. Zpravodajové proto navrhli 
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formalizování tohoto procesu zákonem ve vztahu k zákonům a rozpočtům, které se přímo 

dotýkaly samospráv.  

 

Článek 11 Charty zakotvující právo místní samosprávy na soudní ochranu svých práv 

při výkonu svých pravomocí byl, s ohledem na ochranu poskytovanou ústavním soudem a 

nemožností státních orgánů rozhodovat o místních a regionálních samosprávách se 

závazným účinkem, rovněž naplněn. 
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8. Financování samospráv 

Podstatnou náležitostí pro realizaci práva na samosprávu je zabezpečení dostatečných 

finančních prostředků pro činnost samosprávných jednotek.136 Nevymezení jasných 

pravidel financování by znamenalo faktický zásah do výkonu samosprávy.137 Tato otázka 

je v českém ústavním prostředí o to důležitější, že je používán tzv. smíšený model správy, 

kdy část pravomocí státu vykonávají samosprávy v přenesené působnosti. Obce a kraje tak 

musí být dostatečně hmotně zabezpečeny nejen pro výkon vlastní samosprávné působnosti, 

ale i pro úkoly na ně převedené státem. Financování samospráv přitom představuje 

komplexní problematiku stojící na pomezí hned několika oborů – práva, ekonomie a 

veřejné správy. Jedná se o široký soubor problémů, jejichž podrobné zkoumání přesahuje 

zaměření a rozsah této práce. Cílem této kapitoly je tak jen přiblížení hlavních 

charakteristik financování samospráv v České republice a připomenutí některých 

problémů, se kterými se musí potýkat. 

 

Finanční vztahy mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, neboli především 

rozdělení příjmů a výdajů, je označováno jako fiskální federalizmus. Teorie přitom 

zkoumá vertikální i horizontální fiskální vazby v rámci těchto úrovní a rozlišuje několik 

modelů fiskálního federalizmu podle míry samostatnosti jednotlivých úrovní veřejné 

správy v zaopatřování si finančních zdrojů, což následně ovlivňuje jejich výdajové 

možnosti. Model v současnosti aplikovaný v České republice je teorií označován jako 

kombinovaný model fiskálního federalizmu s decentralizačními prvky.138 Tento model 

předpokládá, že každá z vládních úrovní má vlastní příjmy, které jsou doplňovány 

dotacemi z rozpočtů vyšších jednotek.  

 

Dlouhodobě nejvýznamnějším typem příjmů samospráv jsou daňové příjmy (svěřené a 

sdílené). Představují přibližně polovinu všech příjmů obcí. Vychází ze zákonné úpravy 

rozpočtového určení daní. Většina daňových příjmů samospráv je pevně stanovena 

zákonem bez možnosti samospráv ovlivnit jejich výši. I když u svěřených daní (daň 

z nemovitosti) existuje omezená možnost určit parametry zdanění stanovením zákonem 

předvídaných koeficientů, nepředstavuje významnější zdroj příjmů. Daň z nemovitosti se 

na celkových příjmech obcí podílí v posledních letech 3-4%. Kromě uvedené daně 

                                                 
136 Josef Vedral, cit. dílo, s. 35. 
137 Zdeněk Koudelka, cit. dílo, s. 33. 
138 Romana Provazníková, Financování měst, obcí a regionů, teorie a praxe, Praha 2015, s. 40. 
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z nemovitostí tak daňové příjmy mají pro samosprávy v podstatě charakter zákonem 

garantovaných neúčelových dotací, jejichž výši nemohou ovlivnit.  

 

K zajištění úkolů souvisejících s plněním přenesené působnosti a zabezpečení určitého 

standartu výkonu veřejné správy samosprávami slouží dotace a transferové platby. Tyto 

příjmy jsou zpravidla nárokové (tj. stanovené zákonem) a účelově vázané. Pro obce 

představují dlouhodobě druhý nejvýznamnější zdroj příjmů, v současnosti se pohybují 

kolem 25%. Tento podíl ale od roku 1993 vykazoval silné kolísání od 20 až po 40% všech 

příjmů. Příčinou byly především časté změny kompetencí obecních samospráv. Ve vztahu 

ke krajům jsou dotace a obdobné platby dokonce tím nejdůležitějším příjmem, když 

dlouhodobě přesahují 60% všech jejich příjmů; tento podíl je oproti obcím dlouhodobě 

stabilní. Zvláště u malých obcí se ale vyskytuje problém nedostatečného krytí nákladů na 

financování přenesené působnosti.139 Obce tak tuto činnost musí dotovat z prostředků jinak 

určených na vlastní činnost v samostatné působnosti.  

 

V souvislosti s tímto způsobem financování samospráv je kritizována složitost 

systému, jakož i vysoký podíl účelových dotací, což znemožňuje samosprávě rozhodnout o 

jejich využití. Kromě toho v případě státních nenárokových dotací je problematická 

netransparentnost procesu jejich přidělování.  

 

Kromě prostředků ze státního rozpočtu se integrací do Evropské unie otevřely 

samosprávám nové možnosti získávat prostředky z jejich zdrojů. O alokaci prostředků 

rozhodují pomocí regionálních operačních programů Regionální rady regionu soudržnosti. 

Ty jsou tvořeny zástupci krajských samospráv.140 Čerpání prostředků z evropských fondů 

je ale zvláště pro malé obce ztíženo nízkou informovaností, nedostatkem odborné 

kvalifikace pro vypracování požadované dokumentace, jakož i nutností spolufinancování 

projektu, což vede k jejich zadlužování.141  

 

                                                 
139 Ilona Kruntorádová, Politické aspekty financování českých měst, Praha, 2015, s.62. 
140 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti se skládá z členů zastupitelstev těch krajů, ze kterých se 
skládá. Výbor volí předsedu a místopředsedy. Rozhoduje o operačních programech a schvaluje výběr 
projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či finanční výpomoc. Viz. zákon č. 248/2000 Sb., o 
podpoře regionálního rozvoje. 
141 Romana Provazníková, tamtéž, s. 135 an. 
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Nadměrné zadlužování samospráv zatím nepředstavuje výraznější problém – ve 

srovnání s jinými evropskými zeměmi je podíl dluhu na HDP státu i podíl na celkovém 

dluhu veřejného sektoru poměrně nízký. V rámci obcí se nejvíce zadlužují obce největší – 

statutární města, která ale současně mají největší příjmy. Zvládání dluhu tak představuje 

mnohem větší problém pro obce malé. Takto získané finanční prostředky jsou nejčastěji 

použité na realizaci projektů občanské vybavenosti, které jsou většinou neziskové. Kraje 

oproti obcím vykazují nižší míru zadluženosti, na druhou stranu je dynamika jejich nárůstu 

v poslední dekádě výraznější. Předmětem kritiky je neexistence preventivních, či 

sankčních mechanizmů, které by omezovaly zadluženost samosprávných celků.142 

 

Lze tedy shrnout, že samosprávné jednotky v České republice jsou při svém 

hospodaření odkázány na finance jim přidělené státem, přičemž jejich možnost 

ovlivnit výši svých příjmů je minimální. Je přitom otázkou – a podnětem pro další 

výzkum – do jaké míry závisí financování samospráv na vlastních zdrojích a zdrojích 

převáděných státem na jedné straně příjmy z různých fondů Evropské unie na straně druhé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Romana Provazníková, tamtéž, s. 176 an, též Josef Vedral, tamtéž, s. 37. 
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9. Závěr 

Fenomén samosprávy přesahuje svým významem právní vědu. Prolínají se v něm 

aspekty společenské, politické i ekonomické. Samospráva představuje jeden ze základních 

znaků demokratického právního státu a je s ní úzce spjata možnost občanské participace na 

správě a řízení věcí veřejných. Poskytuje ochranu a rozvoj lokálním zájmů a spoluutváří 

tak místní identity společenství občanů v ní sdružených.  

 

I když se teoretické přístupy k samosprávě a práva na ni neshodou v otázce jejího 

původu, totiž zda je samospráva přirozeným právem, nebo nárokem odvozeným od státu, 

domnívám se, že se jedná o ústavněprávní princip, maximu pro způsob demokratické 

organizace státu a vztahů v něm. Skrze samosprávu probíhá vertikální dělba moci, čímž 

brání její přílišné kumulaci. Zajišťuje občanům blízkost správy věcí, které se jich 

bezprostředně týkají, a umožňuje jim na ní participovat. S ohledem na koncepci České 

republiky jako unitárního státu je místní samospráva hlavním nástrojem dělby moci mezi 

mocenským centrem a periferií. Samospráva jako institut má na území českých zemí 

relativně dlouhou tradici; ta byla ale poznamenána opakovanými diskontinuitními přeryvy. 

Model relativně široké autonomie samospráv v období monarchie byl změněn budováním 

1. ČSR dle francouzského vzoru centralistického státu. Následně po 2. druhé světové válce 

byl tento model opuštěn a státní správa a samospráva sloučena v organizaci národních 

výborů. Po roce 1989 a zrušení národních výborů byla samospráva vybudována na nových 

základech.  

 

Vágní zakotvení práva na samosprávu na ústavní rovině ponechalo významnou roli pro 

jeho interpretaci Ústavnímu soudu. Je přitom signifikantní, že většina významných výroků 

padla při řízení o zrušení obecně závazné vyhlášky obce. V 90. letech Ústavní soud 

interpretoval právo na samosprávu značně restriktivně.143 Obcím přiznal možnost vlastní 

normotvorby pouze na základě zákona a v jeho mezích, tedy pouze jako činnost, ke které 

obdržely zmocnění od státu. Změna ve výkladu nastala v polovině první dekády nového 

tisíciletí. Ústavní soud nejprve přesněji vymezil situace, za kterých může státní moc 

zasahovat do práva na samosprávu a vyslovil požadavek na adekvátní ochranu samospráv 

před těmito zásahy.144 Vedle toho deklaroval, že ačkoliv přísluší zákonodárci určení 

                                                 
143 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/93 ze dne 19.1.1994. 
144 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 331/02 ze dne 30.9.2002. 
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záležitostí, které spadají do kompetencí samospráv, nesmí právo na samosprávu 

vyprázdnit.145 Poté vyslovil zvláštní způsob přezkumu vyhlášek samospráv146, tzv. test čtyř 

kroků, a následně přehodnotil svůj dosavadní výklad v normotvroné kompetenci obcí.147 

Lze se domnívat, že tyto kroky učinil pod společným vlivem nového zákona o obcích, 

přistoupení ČR k Evropské Chartě místní samosprávy, která zpřesnila výklad kompetencí 

obcí v jejich prospěch, jakož i ustálením se povědomí samotných představitelů obcí o míře 

jejich kompetencí. V posledních letech se Ústavní soud vyjadřuje především k otázkám 

kvality výkonu veřejné moci samosprávami a případného zneužití moci jejími 

představiteli. Lze tudíž konstatovat, že dnes Ústavní soud považuje pozici samospráv 

v ústavním systému za dostatečně vyjasněnou a spíše zabývá se otázkami jejich 

praktického fungování.  

 

VÚSC se na zákonodárné aktivitě podílí jen okrajově. Zvýšenou zákonodárnou aktivitu 

přitom projevovaly kraje v obdobích, kdy byly obsazeny politickou opozicí vůči celostátní 

vládě. Většinou se předkládaný návrh týká přímo navrhujícího kraje.  

 

Vyhlášky samosprávných celků byly Ústavním soudem rušeny ve větší míře v polovině 

90. let a poté opět v polovině prvního desetiletí nového tisíciletí. Takřka výlučně tato řízení 

probíhala na základě podnětu orgánu přímo pověřeného dozorem, tedy přednosty 

okresních úřadů, resp. ministerstvem vnitra. V posledních letech je ale Ústavnímu soudu 

předložen zpravidla jen jeden návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky ročně, což 

poukazuje na dosažení vyšší úrovně povědomí o vlastních kompetencích.  Nejčastěji byly 

napadány vyhlášky upravující veřejný pořádek. V posledních letech současně se snížením 

počtu řízení o zrušení vyhlášky samospráv, se zvyšuje počet komunálních stížností na 

zásah státní moci do samosprávy. Tato skutečnost poukazuje na rostoucí sebevědomí 

samospráv. 

 

Přistoupení České republiky k Evropské chartě místní samosprávy v roce 1999 přispělo 

k posílení práva na samosprávu, které tak v českém právním prostředí získalo určitější 

obrysy. Tuto skutečnost potvrdil Ústavní soud ve svém judikátu Pl. ÚS 34/02.148 I když 

poslední monitorovací mise z roku 2011 vyjádřila spokojenost nad dosaženými pokroky, 

                                                 
145 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/02 ze dne 5.2.2003. 
146 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 63/04 ze dne 22.3.2005. 
147 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/06 ze dne 11.12.2007. 
148 Blíže viz. Vedral, cit. dílo, s. 41-42. 
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kriticky se vyjádřila především k problematickému financování samospráv. Za problém byl 

také označen příliš velký počet obcí, který je překážkou pro zajištění úkolů od samospráv 

očekávaných.  

 

Dostatečné financování samospráv je nezbytnou podmínkou pro jejich zajištění výkonu 

jejich funkce. Tento závěr vyvodil i Ústavní soud. Hlavním zdrojem financí samospráv 

v ČR jsou daňové příjmy, stanovené na zákonném základě Rozpočtovým určením daní. 

Pro plnění přenesené působnosti slouží dotace a transferové platby. Podíl vlastních příjmů 

je nízký. Problematickým aspektem financování je závislost samospráv na financích jim 

přidělených státem, zatímco jejich možnost ovlivnit výši svých příjmů je minimální. 

Evropská integrace otevřela samosprávám možnosti čerpat prostředky z jejich zdrojů. 

Přitom ale je třeba pro jejich dosažení specifických informací a postupů, což vede 

k nerovnostem mezi jednotlivými samosprávami.   

 

Jiný problematický aspekt fungování samospráv představuje nestabilita poměrů jejich 

zaměstnanců, především úředníků. Na rozdíl od nedávno přijatého zákona o státní službě, 

upravujícího postavení státních úředníků, je postavení úředníků samospráv totiž upraveno 

jen zákonem o úřednících územních samosprávních celků149, který představuje speciální 

normu k zákoníku práce. Jakkoliv samosprávy požívají svébytného a na státu nezávislého 

postavení, nepřestávají být součástí veřejné moci. Tato problematika vyvstává zejména 

v souvislosti s potřebou zajistit kvalitní a nestranný výkon veřejné správy, zvlášť při 

vědomí toho, že obce vykonávají nejen samostatnou, ale i přenesenou působnost. Zatímco 

malé obce se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu, u velkých měst hrozí 

naopak vytěsňování kvalifikovaných sil stranickými favority. Domnívám se, že zákonné 

zakotvení postavení úředníků územních samospráv, podobné služebnímu zákonu, které by 

stanovilo kvalifikační předpoklady pro výkon funkcí, nabídlo určitou stabilitu a omezilo 

politické vlivy na výběr úředníků, je žádoucí. Je přitom zřejmé, že veřejný zájem na 

kvalitní, efektivní a nestranné veřejné správě prováděné samosprávami převažuje nad 

zájmem samospráv uspořádat si své poměry bez státní ingerence.150 

 

                                                 
149 Zákon. č. 312/2002 Sb, o úřednících územních samosprávních celků. 
150 Blíže viz Klára Nováková, Postavení úředníků územních samosprávných celků, diplomová práce, Právnická 
fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2017. 
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Problematika samosprávy má též politický rozměr. Občas se objevující názor, že Senát 

v dnešní podobě jen kopíruje poslaneckou sněmovnu s jiným volebním systémem a měl by 

být komorou samosprávných celků se při pohledu na jeho složení a výsledky voleb 

v posledních letech, ve kterých často vítězí zástupci regionálních sdružení, prakticky 

naplňuje.  

 

I když lze souhlasit s tvrzením, že zřízení regionální úrovně samosprávy je třeba 

hodnotit jako „žádoucí a pozitivní“, přičemž význam a postavení VÚSC je dnes 

nezastupitelné151, pozastavil bych se u několika aspektů, které považuji za problematické. 

Především jde o podobu VÚSC – krajů, při jejichž vytváření převážily technokratické 

přístupy, které nebraly do úvahy, že na zřízení samosprávných celků musí být uplatněna 

přísnější kritéria než na prosté územně-správní členění státu. Nedomyšlená zůstala 

návaznost na požadavky EU dle klasifikace NUTS, což vytváří zbytečné komplikace 

v podobě nutnosti vytváření tzv. regionů soudržnosti. Decentralizační potenciál regionální 

samosprávy po předchozím období „demokratického centralizmu“ nebyl dostatečně 

naplněn. V České republice se projevuje výrazný rozdíl v ekonomické síle hlavního města 

a ostatních regionů, který patří k největším v EU.152 Domnívám se, že kraje mají příliš 

malé kompetence a jejich financování je příliš závislé na přerozdělování centra, než aby 

mohly samy provádět vlastní rozvojovou politiku. Lze se přitom domnívat, že malé 

kompetence krajů vedou k malému zájmu občanů, jak je vidět na relativně nízké volební 

účasti do krajských zastupitelstev. 

 

Právo na místní samosprávu se vyznačuje řadou dalších aspektů, jejichž zkoumání ale 

přesahuje rámec této práce a představují tak možné cesty dalšího výzkumu. Jedná se 

například o místní referenda a tedy přímý výkon samosprávy občany, dále o úpravu 

volebních záležitostí, nebo střetu práva na samosprávu a individuálních práv zaručených 

Listinou základních práv a svobod.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Ústava České republiky, komentář, Praha 2010, s. 1381. 
152 Eurostat, Newsrelease 52/2017, 30th March 2017. www.ec.europa.eu. Stojí přitom za zmínku, že stejný 
fenomén lze sledovat i v ostatních zemích bývalého Východního bloku.  

http://www.ec.europa.eu/
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Tabulka č. 1. Nejčastěji napadané akty komunální stížností 

napadený akt všechny  úspěšné 

rozsudek nejvyššího správního soudu 8 2 

rozhodnutí okresního úřadu 3 1 

jiný zásah ministerstva financí 3 3 

nezákonný zásah státu 2 0 

rozhodnutí ministerstva obrany 1 0 

usnesení poslanecké sněmovny 1 1 

rozsudek krajského soudu 1 1 

usnesení vlády 1 0 

usnesení okresního státního zástupce 1 0 

usnesení krajského státního zástupce 1 0 

celkem 22 8 

Zdroj: vlastní sestavení na základě www.nalus.cz. Pod kategorií úspěšné jsou zahrnuty komunální stížnosti 

úspěšné zcela i zčásti. Zbývající 1 judikát je procesního charakteru. Podle stavu k 10.4.2017. 

Tabulka č. 2 Počet podaných návrhů zákonů 

Počet podaných návrhů zákonů 

volební období  1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2013 2013-2017° 

celkem návrhů 781 740 613 621 641 

návrhy podané kraji 10 36 25 26 13 

v % 1 5 4 4 2 

Zdroj: www.psp.cz, vlastní sestavení, vlastní výpočty procent. Volební období 2013-2017 podle stavu k 

8.5.2017. 

Tabulka č. 3 Podíl krajů na podaných návrzích 

Podíl krajů na podaných návrzích 

volební období  1998-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2013 2013-2017° návrhy 
celkem 

návrhy 
celkem v % navrhovatel celkem v % celkem v % celkem v % celkem v % celkem v % 

celkem návrhy 
podané kraji 10 100 36 100 25 100 26 100 13 100 110 100 

Hlavní město Praha 5 50 13 36 6 24 4 15 2 15 30 27 

Středočeský kraj 0 0 0 0 3 12 2 8 2 15 7 6 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 1 4 0 0 1 8 2 2 

Plzeňský kraj 1 10 0 0 1 4 1 4 0 0 3 3 

Karlovarský kraj 0 0 0 0 1 4 3 12 2 15 6 5 

Ústecký kraj 0 0 5 14 0 0 3 12 1 8 9 8 

Liberecký kraj 0 0 2 6 1 4 4 15 2 15 9 8 

Královéhradecký kraj 1 10 3 8 0 0 0 0 0 0 4 4 

Pardubický kraj 1 10 1 3 2 8 3 12 1 8 8 7 

Kraj Vysočina 0 0 3 8 2 8 1 4 0 0 6 5 

Jihomoravský kraj 1 10 3 8 2 8 2 8 0 0 8 7 

Olomoucký kraj 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 

Zlínský kraj 0 0 1 3 2 8 0 0 1 8 4 4 

Moravskoslezský kraj 1 10 3 8 4 16 3 12 1 8 12 11 

Zdroj: www.psp.cz, vlastní sestavení, vlastní výpočty procent. Volební období 2013-2017 podle stavu k 

8.5.2017. 

http://www.nalus.cz/
http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/
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Tabulka č. 4 Zákonodárná iniciativa krajů dle četnosti návrhů 

Název zákona 

Celkem 
počet 
návrhů 

o pozemních komunikacích 6 

o loteriích 4 

o rozpočtovém určení daní  4 

o silniční dopravě 4 

o vodách 4 

o krajích  3 

o veřejném zdravotním pojištění 3 

o soudech a soudcích  3 

o VÚSC 3 

o ochraně ovzduší 3 

o daních z příjmů 2 

o obcích 2 

o státní památkové péči 2 

o neziskových organizacích  2 

o posuzování vlivů na životní prostředí 2 

Soudní řád správní 2 

o pojišťovnictví 2 

trestní zákoník 2 

o regulaci prostituce 2 

o cenách 2 

Zdroj: www.psp.cz, vlastní sestavení. Podle stavu k 8.5.2017. 
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Tabulka č. 5 Řízení o zrušení obecně závazných vyhlášek 
obce/kraje dle výsledku 

rok 
počet 
návrhů 

vyhověno 
zcela 

vyhověno 
zčásti zamítnuto odmítnuto zastaveno 

1993 4 0 0 0 3 1 

1994 28 11 1 1 13 2 

1995 11 5 2 0 3 1 

1996 15 9 1 0 2 3 

1997 20 5 2 0 10 3 

1998 9 5 0 0 1 3 

1999 12 5 0 2 5 0 

2000 2 0 0 1 0 1 

2001 8 3 1 1 2 1 

2002 1 0 1 0 0 0 

2003 3 0 1 0 0 2 

2004 4 3 0 0 0 1 

2005 14 2 4 0 2 6 

2006 15 9 1 2 1 2 

2007 13 4 4 2 2 1 

2008 8 0 4 1 0 3 

2009 7 0 2 1 1 3 

2010 7 3 1 2 0 1 

2011 6 1 2 2 0 1 

2012 2 1 1 0 0 0 

2013 1 0 0 1 0 0 

2014 1 1 0 0 0 0 

2015 1 1 0 0 0 0 

2016 2 2 0 0 0 0 

2017 1 1 0 0 0 0 

celkem 195 71 28 16 45 35 

Zdroj: www.nalus.cz, vlastní sestavení. Stav k 20.5.2017. 
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Tabulka č. 6 Řízení o zrušení obecně závazných vyhlášek 
obce/kraje dle navrhovatele 

    navrhovatel 

rok 
počet 
návrhů 

přednosta 
Okr. Úř. 

okr. 
Úř. 

skupina 
poslanců 

stěžovatel 
FO ministerstvo obec ombudsman 

1993 4 4 0 0 0 0 0 0 

1994 28 27 1 0 0 0 0 0 

1995 11 10 0 1 0 0 0 0 

1996 15 5 0 8 2 0 0 0 

1997 20 16 0 1 3 0 0 0 

1998 9 9 0 0 0 0 0 0 

1999 12 7 0 1 4 0 0 0 

2000 2 2 0 0 0 0 0 0 

2001 8 6 0 0 2 0 0 0 

2002 1 1 0 0 0 0 0 0 

2003 3 2 0 0 0 1 0 0 

2004 4 1 0 0 0 3 0 0 

2005 14 0 0 0 2 12 0 0 

2006 15 0 0 0 1 14 0 0 

2007 13 0 0 0 0 13 0 0 

2008 8 0 0 0 0 8 0 0 

2009 7 0 0 0 0 6 1 0 

2010 7 0 0 0 0 7 0 0 

2011 6 0 0 0 0 6 0 0 

2012 2 0 0 0 0 1 0 1 

2013 1 0 0 0 0 1 0 0 

2014 1 0 0 0 0 1 0 0 

2015 1 0 0 0 0 1 0 0 

2016 2 0 0 0 0 2 0 0 

2017 1 0 0 0 0 1 0 0 

celkem 195 90 1 11 14 77 1 1 

Zdroj: www.nalus.cz, vlastní sestavení. Stav k 20.5.2017. 
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Tabulka č. 7 Návrhy na zrušení vyhlášek dle předmětu 

věc 
vyhověno 
zcela 

vyhověno 
zčásti zamítnuto  odmítnuto zastaveno 

celkem 
vše 

celkem 
nález 

celkem 
zrušené 

životní prostředí 2 4 1 2   9 7 6 

chov zvířat 4     1 1 6 4 4 

obchod, cestovní ruch, služby 2 1   1 2 6 3 3 

pobyt, užívání bytů 2     1   3 2 2 

přenesená a samostatná 
působnost, normotvorba, právo 
na samosprávu 5 3   5 1 14 8 8 

doprava 3     1 1 5 3 3 

veřejný pořádek 23 10 6 5 14 58 39 33 

obecní poplatky 4 7 2 5 4 22 13 11 

obecní majetek 2   1 1   4 3 2 

bezpečnost, požární ochrana 1   1 1   3 2 1 

odpad 3 1   3 1 8 4 4 

hornická činnost, těžba       2 1 3 0 0 

školství 1         1 1 1 

zákaz propagace stran 11     7   18 11 11 

územní plánování, rozvoj   1   7 1 9 1 1 

automaty 3 1 4     8 8 4 

nezjištěné       2 2 4 0 0 

pyrotechnika 2   1   2 5 3 2 

ochrana zdraví 2     1 2 5 2 2 

různé 1       3 4 1 1 

CELKEM 71 28 16 45 35 195 115 99 

Zdroj: www.nalus.cz, vlastní sestavení. Stav k 20.5.2017. 
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Právo na místní samosprávu - shrnutí 
Diplomová práce se věnuje problematice práva na místní samosprávu v České republice.  

V první kapitole shrnuje současné teoretické přístupy k územní samosprávě a povaze práva 

na ni, připomíná její význam a nastiňuje její historický vývoj v českých zemích. Blíže se 

přitom věnuje obnově samosprávy a její koncepci po roce 1989. Všímá si přitom 

typologického zařazení České republiky do systémů samospráv. Ve druhé kapitole sleduje 

všechny dosud podané komunální stížnosti Ústavnímu soudu, přičemž popisuje okolnosti 

vzniku sporu a zabývá se argumentací Ústavního soudu v jednotlivých případech. Shrnuje 

poznatky o původci stížnosti, orgánu, vůči kterému stížnost směřuje, výsledku řízení. Dále 

ve třetí kapitole se věnuje jiným významným judikátům Ústavního soudu, které se vztahují 

k problematice samosprávy. Podrobněji si zde všímá nejdůležitějších výroků vztahujících 

se k náplni práva na samosprávu a jejímu fungování. Také ve čtvrté kapitole sleduje 

zákonodárnou iniciativu samosprávných krajů, kde nastiňuje tematické okruhy návrhů 

zákonů a blíže představuje úspěšné návrhy. Pro tento účel byla vytvořena statistika návrhů 

dle navrhovatelů v průběhu jednotlivých let a okruhů problémů. Práce v páté kapitole 

přibližuje vyhlášky samospráv napadené a zrušené před Ústavním soudem, přičemž se 

zabývá okruhy problému, kterých se vyhlášky týkaly. Sleduje také, které orgány vyhlášky 

napadaly a jak se počet řízení o zrušení vyhlášky vyvíjel v čase. Vychází přitom z pro tento 

účel sestavených statistik. Dále v šesté kapitole se práce zabývá realizací práva na 

samosprávu v České republice optikou Rady Evropy, když sleduje závěry poslední 

monitorovací mise do České republiky. Popisuje přitom hodnocení plnění jednotlivých 

bodů Evropské charty místní samosprávy. V poslední kapitole práce nastiňuje 

problematiku financování samospráv a upozorňuje na potřebu zajištění dostatečných 

materiálních podmínek pro plnění jejich funkcí.  
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Right to Local Self-Government - Summary 
The diploma thesis deals with topic of Right to Local Self-Government in the Czech 

Republic. Chapter one is introductory and summarizes contemporary theoretical 

approaches to the concept of territorial Self-Government and the nature of the right on it. 

Furthermore this chapter explains the importance of territorial Self-Government and 

describes its evolution in the bohemian lands, while it puts closer look to the restoration of 

territorial Self-Government and its design after 1989. Finally, this chapter looks at position 

of the Czech Republic in the typology of local government systems. Second Chapter 

examines all Constitutional complaints on the infringement of the rights of Self-

Governments (municipalities), while it describes the circumstances under which the 

lawsuit emerged, and discusses the argumentation of the Czech Constitutional Court. The 

thesis summarizes data on author of the complaint, authority accused of the infringement, 

and result of the case. In the third chapter the thesis discusses other important judgements 

of the Czech Constitutional Court on the Self-Government and the rights of municipalities. 

It focuses on the most important judgements on the content of the right to Self-Government 

and day-to-day conduct of municipalities. In the fourth Chapter the thesis observes 

legislative initiative of the self-governing regions, where it points out subject groups of 

bills and the successful bills. For this reason a statistics of bills proposed by regions was 

made. The fifth Chapter surveys ordinances of municipalities contested and abolished by 

the Czech Constitutional Court, while discussing subject of the contested ordinances. This 

Chapter also explores which authorities contested said ordinances and number of 

proceedings to abolish municipal ordinances before the Czech Constitutional Court. A 

statistics of such proceedings was made. In the sixth Chapter the Thesis surveys how the 

Czech Republic fulfils the provisions of the European Charter of Local Self-Government 

on the results of last monitoring mission to the Czech Republic. The last Chapter outlines 

the topic of funding of Self-Governments and the necessity to provide for sufficient funds 

in order to ensure its operation.  

 

 

 

 

 



83 

 

Klíčová slova 

Právo na samosprávu, komunální stížnost, judikatura o samosprávě  

 

Keywords 

Right to Self-Government, Constitutional Complaint on the infringement of the Rights of 

Municipalities, Judicature on Self-Government 


