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Abstrakt 

 

Rigorózní práce na téma „Obecně závazné vyhlášky obcí“ se zabývá 

jednou z nejdůležitějších oblastí v rámci výkonů samosprávy, a to místní 

normotvorbě. Vedle Parlamentu České republiky, vlády, ministerstev či jiných 

ústředních orgánů státní správy jsou to totiž i obce a města, které mohou 

obecně závazným právním předpisem závazně stanovit povinnosti fyzickým  

a právnickým osobám, a následně i vynucovat jejich plnění. Toto oprávnění je 

postaveno na ústavním základu, proto jej nelze žádným způsobem vyloučit. Je 

však možné proporcionálně vymezit hranice, ve kterých je nutno se pohybovat. 

Ani místní normotvorba tak není neomezená a neomezitelná.  

 

Práce je členěna do několika hlavních kapitol, jejichž cílem je pojednat  

o jednotlivých fázích „života“ obecně závazných vyhlášek a dále podrobněji 

rozvést oblasti veřejného pořádku a místních poplatků, tedy oblastí, ve kterých 

jsou obecně závazné vyhlášky vydávány nejčastěji. 

 

Hlavním účelem práce je seznámit čtenáře s problematikou procesu 

přijetí obecně závazných vyhlášek, a to včetně jejich obsahových náležitostí 

podle jednotlivých oblastí. Důraz je kladen zejména na soudní judikaturu, která 

dotváří v některých případech až příliš obecně vymezený zákonný rámec. Jak 

však bylo zjištěno, soudní judikatura přináší do této oblasti až příliš mnoho 

překvapivých závěrů, které nejsou a nemohou být v zájmu právní jistoty 

žádoucí. Po postupném přísném nahlížení Ústavního soudu na místní 

normotvorbu nastala doba postupného uvolňování (někdy až příliš), což zcela 

jistě povede k opětovnému částečnému omezování takto nastavené volnosti. 

Na druhou stranu není příliš žádoucí ani striktně stanovena zákonná úprava, 

neboť v rámci výkonu samostatné působnosti musí být dán obcím určitý prostor 

k realizaci. Jsou to právě samotné obce, které nejvíce znají své vlastní potřeby. 
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Úvod 
 

Tématem předkládané rigorózní práce jsou obecně závazné vyhlášky 

obcí jakožto jeden ze zajímavých a účinných nástrojů přispívající k výkonu 

samostatné působnosti územních samosprávných celků. Možnost přijímání 

obecně závazných právních předpisů na místní úrovni lze považovat za jeden 

z nejvýznamnějších předpokladů jednak pro zajištění spokojeného života svých 

občanů ze strany představitelů obcí, na druhou stranu i pro občany ne až tak 

zcela zajímavé oblasti naplnění obecních rozpočtů prostřednictvím zavedení 

různých poplatků a daní. Tyto finanční prostředky jsou (anebo by alespoň být 

měly) však v konečném důsledku investovány právě ve prospěch samotných 

občanů.  

 

Cílem předkládané práce není pouhé sepsání již vyslovených právních 

názorů odborníků na místní samosprávu či veřejnou správu obecně, tedy 

zejména shrnutí právních závěrů odborné literatury, ale především rozvedení 

předmětné problematiky dle praktických zkušeností autora s dozorovou činností 

nad zákonností obecně závazných vyhlášek. Vedle stručného uvedení 

nezbytných historických souvislostí s fungováním veřejné správy a teoretických 

úvah či formálních postupů při přijímání obecně závazných vyhlášek (právní 

teorie), které jsou nezbytné pro celkový náhled na fungování místní 

samosprávy, je tak hlavním úkolem této práce podat souhrn o jednotlivých 

oblastech, ve kterých je regulace místních záležitostí formou obecně závazných 

vyhlášek možná.  

 

Práce je zaměřena především na oblast veřejného pořádku, která je ze 

strany obcí nejvíce využívaná a současně i nejvíce problematická, neboť se 

objevují nové a nové formy regulace dalších činností, které dle názoru obcí 

způsobují narušení mezilidských vztahů, které současně nejsou řešeny soudní 

judikaturou. V těchto případech není proto zcela jednoznačné, zda jsou ještě 

v rámci zákona, anebo již ultra vires, přičemž konečnou odpověď dává v mnoha 

případech až judikatura Ústavního soudu, která se však postupem času mění, 
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někdy i zcela zásadně. Druhou významnou oblastí jsou místní poplatky či daně, 

které rovněž zavedla většina obcí v České republice. V této oblasti však 

vhledem k dostatečně určité a jednoznačné právní úpravě nelze shledat tak 

častá pochybení ze strany obcí jako je tomu v oblasti veřejného pořádku.  

 

Kromě výše zmíněných oblastí je v práci dále věnována pozornost  

i všem dalším zvláštním zákonným zmocněním k vydávání obecně závazných 

vyhlášek, nikoliv však vyčerpávajícím způsobem, neboť cílem této části práce 

není pouhý výčet zákonných zmocnění s návazností na jejich obecný popis, ale 

právě s důrazem na některé specifické problémy, se kterými se mohou obce 

v praxi setkat, poukázat na některé sporné otázky při tvorbě a aplikaci obecně 

závazných vyhlášek. 

 

Předmětem poslední kapitoly je výkon dozoru nad zákonností obecně 

závazných vyhlášek, a to zejména z důvodu uvedení celkového náhledu na 

problematiku obecně závazných vyhlášek od jejich vzniku až po jejich zánik 

z důvodu jiného, než je rozhodnutí samotné obce či města svoje právní 

předpisy zrušit.  

 

Jak již bylo uvedeno, jádrem předkládané práce je úprava místních 

záležitostí veřejného pořádku a místních poplatků, neboť se jedná o nejčastěji 

řešenou problematiku ve formě obecně závazných vyhlášek. Zejména  

u veřejného pořádku se jedná o dynamicky se rozvíjející oblast, která je 

poměrně zásadně ovlivňována judikaturou Ústavního soudu s mnohdy 

překvapivými závěry a odklony od názorů předchozích. Problematika místních 

poplatků není ze strany Ústavního soudu řešena často, na druhou stranu však 

dochází k poměrně častým novelizacím zákona o místních poplatcích, které 

mají v některých případech přímý dopad na zákonnost obecně závazných 

vyhlášek, takže se dostávají do rozporu se zákonem a je nutné je novelizovat.  

 

Předkládaná práce byla vypracována zejména na základě praktických 

zkušeností s výkonem dozoru nad obecně závaznými vyhláškami obcí, na 
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základě odborné literatury převážně v kapitolách týkajících se formálních 

náležitostí obecně závazných vyhlášek a na základě soudní judikatury 

vztahující se k samotné normotvorbě ze strany obcí. 

 

Vzhledem k rozsahu problematiky obecně závazných vyhlášek obcí 

nelze pojednat o každé kapitole podrobně, na druhou stranu by byla dle mého 

názoru škoda některé souvislosti vynechat úplně, neboť by tím nebyl dosažen 

jeden ze základních účelů této práce, a to účel seznámit čtenáře s komplexním 

náhledem na tuto velice zajímavou oblast místní samosprávy. Předkládaná 

rigorózní práce by tak mohla sloužit jak široké veřejnosti, která by měla zájem 

seznámit se s fungováním místní samosprávy v návaznosti na tvorbu právních 

předpisů, tak i představitelům územních samospráv při tvorbě právních 

předpisů, neboť shrnuje právní povědomí autora v dané oblasti nejen z hlediska 

teorie, ale především praxe.             
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1. Historický exkurz 
 

Před samotným pojednáním o jádru problematiky obecně závazných 

vyhlášek, zejména v těch nejzásadnějších a obcemi nejvíce využívaných 

oblastech, tedy veřejného pořádku a místních poplatků, považuji za potřebné 

alespoň stručně přiblížit některé historické souvislosti vztahující se k regulaci 

života občanů na místní úrovni a možnostem této regulace formou vlastních 

právních předpisů. Tento exkurz však nebude věnován pouze historii obecně 

závazných vyhlášek obcí, ale obecně i místní samosprávě a možnosti vydávání 

právních předpisů územními celky. Ne vždy totiž bylo důsledně rozlišováno 

mezi působností samostatnou a působností přenesenou1, jak je tomu  

v současnosti. Orgány územních celků neměly zdaleka tak výrazné 

kompetence obdobné dnešním zastupitelstvům či radám. Cílem této kapitoly tak 

bude obecně poukázat na problematiku vydávání právních předpisů územních 

celků, zejména národními výbory. Rovněž tak je potřebné alespoň v obecné 

rovině poukázat na vývoj veřejné správy jako takové.  

 

Legislativní úprava místní samosprávy aplikována na území Čech, 

Moravy a Slezska v období první republiky pocházela ještě z doby Rakousko – 

Uherska. Toto původní obecné zřízení bylo odstraněno zabráním tohoto území 

německou armádou v roce 1939. Později, jak bude dále uvedeno, bylo 

nahrazeno soustavou národních výborů. 

 

Počátky územní či obecní samosprávy se datují do roku 1861, kdy došlo 

k vydání Schmerlingovy ústavy a vydání říšského obecního zákona č. 18 ř. z., 

jímž se vyměřovala základní pravidla pro jednotlivé země.2 V kompetencích 

jednotlivých zemí pak bylo vydání vlastních obecních zřízení, která se 

vztahovala na všechny obce zemí kromě statutárních měst, která se řídila svými 

statuty. Orgány obcí byly obecní výbor a představenstvo, které vykonávaly jak 

                                                           
1 To ovšem pouze od vzniku národních výborů, neboť do té doby představovaly právní úpravu samosprávy 
Zemské obecní řády a zákon č. 76/1919 Sb., který působnost obcí na samostatnou a přenesenou 
rozlišoval. 
2 Schelle, Karel a kol. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009. 314 s. ISBN 978-80-7380-203-5., str. 65. 
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samostatnou, tak i přenesenou působnost. Členy obecního výboru volili občané 

obce, přičemž z členů obecního výboru byl volen starosta a nejméně dva radní, 

kteří společně tvořili představenstvo. Ze stejných principů vychází i dnešní 

právní úprava, ovšem s výjimkou, že hlasovací právo měli v té době pouze 

občané mužského pohlaví a obecní volby se konaly veřejně. Již v této době 

měly obce možnost určité nařizovací pravomoci, zejména vydávání policejních 

nařízení, např. řád požární policie, řád pro žebrotu, regulační a zastavovací 

plán atp.3  

 

Po vzniku první republiky4 zůstaly veškeré dosavadní zemské a říšské 

zákony prozatím v platnosti, nicméně k určitému oslabení místní samosprávy 

došlo podřízením veškerých, i obecních úřadů, Národnímu výboru. 

Z legislativních aktů první republiky nejvýrazněji posilovaly územní samosprávu 

zákony č. 75 a 76 Sb. z. a n. z roku 1919, tedy volební řád a novela obecního 

zřízení. Větší důraz v rámci legislativy byl však kladen na státní složku veřejné 

správy na úkor samosprávy. Posilovaly se tak více tendence centralizační než 

decentralizační.5 Tato potřeba byla vyvolána zejména potřebou posílit pozice 

nového státního útvaru proti silným separatistickým snahám německé menšiny 

či „Slovenskou ľudovou stranou“. 

 

1.1 Zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech 

 

Dne 17. května 1954 nabyl účinnosti zákon č. 13/1954 Sb., o národních 

výborech. Místními orgány v krajích, okresech a obcích se staly národní 

výbory.6 Ustanovení § 13 uvedeného zákona obsahovalo pro národní výbory 

zákonné zmocnění, na základě kterého mohly vydávat obecně závazná 

nařízení, pokud to bylo potřebné k plnění jejich úkolů. Národní výbory měly 

ovšem oproti současnosti patrně ztíženou pozici. Obecně závazná nařízení totiž 

                                                           
3 Opět cit. supra sub 2, str. 72. 
4 Zákonem č. 11 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, ze dne 28. října 1918, který 

byl schválen Národním výborem československým, rovněž bývá označován jako reciproční zákon. 
5 Kopecký, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2010. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-561-8. str. 14. 
6 V krajích jsou místními orgány státní moci krajské národní výbory, v okresech okresní národní výbory, 

v obcích městské a místní národní výbory, v hlavním městě Praze a v městě Bratislavě ústřední národní 

výbory, v Praze, Bratislavě a v krajských městech též obvodní národní výbory. 



13 
 

musela být v souladu se zákony a dále s předpisy vydanými národními výbory 

vyšších stupňů nebo vládou, nebo předpisy vydanými k provedení zákona nebo 

rozhodnutí vlády ministry, ministerstvy nebo jinými ústředními úřady.7 Obecně 

závazná nařízení tak neplnila stejnou funkci jako dnes, totiž úpravu místních 

záležitostí. Byl to jen jakýsi další nástroj v rukách národních výborů, který jim 

měl napomoct k plnění jejich úkolů.8  

  

Obecně závazné nařízení národního výboru podepisoval jeho předseda  

a tajemník. Podmínkou platnosti bylo vyhlášení, k němu však mohlo dojít až po 

udělení souhlasu národního výboru vyššího stupně nebo jeho rady a pokud šlo 

o nařízení ústředních a krajských národních výborů, vlády. Maximální doba 

platnosti byla stanovena na dva roky, nebyla-li stanovena platnost na dobu 

kratší. Zajímavostí je, že obecně závazná nařízení nabývala účinnosti dnem 

vyhlášení, ledaže by v nich byla stanovena účinnost na dobu pozdější. 

 

Obecně závazná nařízení neměla dle své povahy takovou funkci či 

poslání jako je tomu v současnosti u obecně závazných vyhlášek. Byly to však 

jediné právní předpisy, k jejich vydávání, byť se zcela zásadními omezeními, 

byl povolán místní orgán, zvolen na základě přímé volby občany územních 

celků.  

 

Oprávnění národních výborů vydávat obecně závazná nařízení zůstalo  

i s přijetím nového zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech. Jednalo se 

však už pouze o dvě ustanovení. Podle ustanovení § 12 byly národní výbory 
                                                           
7 Srovnej ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 13/1954 Sb. 
8 Národní výbory měly jako orgány jednotné lidové správy zejména tyto úkoly: 

- chránit a posilovat lidově demokratické zřízení; 

- spolupůsobit při plnění úkolů obrany státu; 

- pečovat o národní bezpečnost; 

- podporovat udržování a zvelebování národního majetku; 

- účastnit se vypracovávání a provádění jednotného hospodářského plánu; 

- v rámci jednotného hospodářského plánu plánovat a řídit hospodářské, sociální a kulturní 

budování na svém území, zajišťují předpoklady plynulé zemědělské a průmyslové výroby  

a starat se o zásobování i o výživu obyvatelstva; 

- pečovat o národní zdraví; 

- nalézat právo v oboru své působnosti, zejména vykonávat v mezích stanovených zákonem 

pravomoc trestní. (cit. § 125 ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé 

republiky). 



14 
 

oprávněny vydávat obecně závazná nařízení, pokud je jich třeba k plnění jejich 

úkolů. Tato nařízení nesmějí být v rozporu se zákony a jinými právními 

předpisy. V nutných a neodkladných případech mohla vydat nařízení i rada 

národního výboru; takové nařízení však pozbylo platnosti, neschválil jej národní 

výbor v nejbližším plenárním zasedání.9 Tato skutečnost byla zřejmým 

signálem k postupnému omezování kompetencí „samosprávných“ celků 

k vydávání právních předpisů, a tedy směřování řízení státu z centra. 

 

1.2 Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech 

 

Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, slovní spojení „obecně 

závazná nařízení“ úplně vypustil, a to na poměrně dlouhou dobu. Až novela  

č. 137/1982 Sb., zavedla do právního řádu opět pojem obecně závazná 

nařízení, a to konkrétně vložením ustanovení § 24a (Národní výbory mohou  

k plnění svých úkolů vydávat pro své územní obvody obecně závazná 

nařízení.). Na tomto místě je nutno uvést, že právní úprava uvedeného 

ustanovení se začíná lehce přibližovat i současné právní úpravě, zejména co se 

týče nabytí platnosti a účinnosti, vyhlášení či přístupu občanů k těmto právním 

předpisům. Obecně závazná nařízení musela být rovněž vyhlášena ve Sbírce 

zákonů v případě, bylo-li jejich vyhlášení nutné nebo účelné.10 

 

1.3 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích 

 

  Po roce 1989 bylo rozhodnuto, že reforma územní nebude nadále 

vycházet ze soustavy národních výborů, ale bude návratem k předválečným 

principům. Po tomto rozhodnutí skutečně došlo ke zrušení národních výborů 

jako orgánů státní moci a správy a nové ústavní zakotvení samosprávy obcí. 

Došlo tedy k reformě veřejné správy, která znamenala návrat k principům 

předválečné právní úpravy, tedy upuštění od soustavy národních výborů,  

a návrat okresních úřadů. Rovněž novelizace Ústavy znamenala obnovení 

                                                           
9 Ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 65/1960 Sb. 
10 Zákon č. 3/1969 Sb., o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních 
předpisů České socialistické republiky. 
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místní samosprávy11, na což záhy navázal i nově přijatý zákon č. 367/1990 Sb., 

o obcích. Obec tak získala zpět své postavení územního společenství 

občanů, které má právo na samosprávu. Obec se tak opět stala 

veřejnoprávní korporací, která může mít vlastní majetek a hospodařit podle 

vlastního rozpočtu.12  

 

V souvislosti se zrušením soustavy národních výborů jako orgánů státní 

moci a reformy za současného obnovení samosprávy obcí byla v roce 1990 

nahrazena obecně závazná nařízení národních výborů obecně závaznými 

vyhláškami. Vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do 

samostatné působnosti spadalo do kompetence obecních zastupitelstev, 

přičemž při výkonu samostatné působnosti se obec řídila jen zákony a obecně 

závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. 

Obecně závazné vyhlášky byly podrobněji upraveny v ustanovení § 16, které se 

nápadně podobalo výše uvedenému ustanovení § 24a zákona č. 69/1967 Sb. 

Po celou dobu platnosti tohoto zákona, tedy až do nabytí účinnosti současně 

platného zákona o obcích, bylo ustanovení § 16 novelizováno pouze nepatrně, 

konkrétně o doplnění povinnosti zasílat obecně závazné vyhlášky okresnímu 

úřadu neprodleně po dni nabytí účinnosti. Jinak vše zůstalo po starém – 

vyhlášky musely být v souladu se zákony a obecně závaznými právními 

předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení, 

podmínkou platnosti bylo vyvěšení na úřední desce obecního úřadu alespoň po 

dobu 15 dnů, kromě toho byla stanovena povinnost uveřejnit obecně závaznou 

vyhlášku způsobem v obci obvyklým. Rovněž tak ustanovení o účinnosti se 

nápadně podobá platné právní úpravě, ovšem s tím rozdílem, že důvod pro 

stanovení dřívější účinnosti na základě veřejného zájmu musel být uveden 

přímo v obecně závazné vyhlášce. Jak již bylo uvedeno, byla dodatečně 

                                                           
11 Konkrétně se jedná o ústavní zákon č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon  

č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb.,  
o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů, a to zavedením 
základů místní samosprávy do ústavního pořádku. Dle čl. 86 odst. 5: „Obec vydává ve věcech místní 
samosprávy obecně závazné vyhlášky. Vyhlášky může též vydávat ve věcech státní správy, byla-li k tomu 
zmocněna zákonem.“.  
12 Kadečka Stanislav, Právní předpisy místní samosprávy v českých zákonech o obecním zřízení a jejich 
novelizacích, SpP – Správní právo, č. 5/2003. 
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stanovena povinnost obecně závaznou vyhlášku, která nabyla účinnosti, 

neprodleně zaslat příslušnému okresnímu úřadu. 

 

Určitý zmatek do právní úpravy přinesla terminologie, kdy zmiňovaný 

zákon rozlišoval jak právní předpisy v samostatné působnosti, které označoval 

obecně závazné vyhlášky, tak právní předpisy v přenesené působnosti, které 

rovněž označoval obecně závazné vyhlášky. Jediný rozdíl tak spočíval 

v dodatku, který poukazoval na působnost, v jaké je obecně závazná vyhláška 

vydávána. Tato právní úprava byla zjevně nepraktická, přičemž k jejímu 

odstranění došlo až přijetím zákona č. 128/2000 Sb., který nově právní předpisy 

v přenesené působnosti označil jako nařízení13. 

 

Značný rozdíl k platné právní úpravě představovalo přijímání obecně 

závazných vyhlášek v samostatné působnosti v nutných a neodkladných 

případech, kdy tato pravomoc příslušela obecní radě14, přičemž bez následného 

potvrzení zastupitelstvem na nejbližším zasedání taková vyhláška pozbyla 

platnosti. V obcích, kde rada nebyla volena, příslušela tato pravomoc starostovi 

obce, neboť na něj ze zákona přešly veškeré rozhodovací kompetence rady15. 

V tomto ohledu je platná právní úprava poněkud propracovanější a důslednější, 

neboť některé významné kompetence rady přechází v případě jejího nezřízení 

na zastupitelstvo. 

 

Vývoj místní samosprávy i veřejné správy jako takové prošel celkem 

zajímavým vývojem, jak vyplývá ze stručného seznámení prostřednictvím této 

kapitoly. Snaha oddělení samosprávy a státní správy má na našem území 

poměrně dlouhou historii, přičemž i přes některá náročná období byl v minulosti 

položen poměrně dobrý základ, z kterého těží i platná právní úprava, o které 

bude pojednáno v další části této práce.   

 

                                                           
13 I v současné době je v platnosti mnoho obecně závazných vyhlášek vydaných v přenesené působnosti, 

ke kterým je však nutno přistupovat jako k nařízením. Jejich případné zrušení či změna proto přísluší 
obecním radám v obcích, kde jsou zřízeny.  
14 § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. 
15 Grospič Jiří, Právní rádce, č. 7/1994. 
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2. Pojem obecně závazných vyhlášek obcí a proces jejich 

vydávání dle platné právní úpravy 
 

2.1 Definice obecně závazné vyhlášky 

 

 Obecně závazná vyhláška je právním předpisem územního 

samosprávného celku, má podzákonný charakter, musí být proto v každém 

případě v souladu se zákony16 a slouží k úpravě místních záležitostí té které 

obce17, případně kraje18. V případě obecně závazných vyhlášek obcí se jedná  

o abstraktní právní akt, sloužící k úpravě místních záležitostí, a to v rámci 

věcně zákonem vymezených oblastí.  

 

Jedná se tak o jeden ze dvou typů právních předpisů, které mají územní 

samosprávné celky možnost dle platné právní úpravy vydávat. Na rozdíl od 

nařízení, která jsou přijímána v přenesené působnosti a bývají označována jako 

právní předpisy prováděcí, přičemž mohou upravovat pouze ty náležitosti, které 

jim dovoluje upravovat příslušné zákonné zmocňovací ustanovení, mohou být 

obecně závazné vyhlášky obcí vydávány v mezích jejich samostatné 

působnosti, tedy bez nutnosti provázanosti na příslušné zmocňovací 

ustanovení19. 

 

                                                           
16 Tato skutečnost je výslovně uvedena např. v ustanovení § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích, dle 
kterého se obec při výkonu samostatné působnosti řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek 
zákonem, či ji lze dovodit z ustanovení § 123 odst. 1 zákona o obcích, na základě kterého zahájí 
Ministerstvo vnitra své dozorové pravomoci v případě rozporu obecně závazné vyhlášky se zákonem. 
Určitou výjimku stanoví právní řád pro hlavní město Prahu, které se i při vydávání obecně závazných 
vyhlášek musí řídit zákony a jinými právními předpisy dle § 16 odst. 4 zákona o Praze. Na druhou stranu 
má i v případě hlavního města Prahy Ministerstvo vnitra pravomoc posuzovat pouze soulad obecně 
závazných vyhlášek se zákonem, nikoliv i jiným právním předpisem. Dle mého názoru se jedná o zjevné 
pochybení zákonodárce, které by mělo být napraveno legislativní úpravou. 
17 Na pojem obec je nutno nahlížet ve smyslu ustanovení § 3 zákona o obcích, dle kterého se obce 

v širším smyslu dělí na obce v užším smyslu, městyse, města a ve smyslu § 4 zákona o obcích statutární 
města. Obcí je i hlavní město Praha.  
18 Obecně závaznou vyhlášku kraje lze na základě ustanovení § 6 zákona o krajích vydat pouze v případě, 
stanoví-li tak zákon. Takové speciální zákonné zmocnění však obsahuje pouze zákon o odpadech, kdy 
v ustanovení § 43 odst. 10 a § 78 odst. 1 písm. c) zmocňuje kraj k vydání závazné části plánu odpadového 
hospodářství kraje. V minulosti bylo možné formou obecně závazné vyhlášky kraje vyhlásit závaznou část 
územního plánu velkého územního celku, a to dle zákona 50/1976 Sb. a rovněž schvalovat územně 
plánovací dokumentaci pro území kraje a vyhlašovat její závazné části dle zákona o krajích.   
19 Vždy však musí „spadnout“ do obecného zákonného zmocnění v § 10 zákona o obcích, pokud jsou jimi 
stanoveny povinnosti. Obce tak nemají vysloveně stanovenou možnost regulovat užívání alkoholu na 
veřejných prostranstvích, mohou tak však učinit za účelem ochrany veřejného pořádku dle ustanovení  
§ 10 písm. a) zákona o obcích.  
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Zákon ovšem i v případě obecně závazných vyhlášek reguluje věcné 

oblasti, které mohou být předmětem úpravy v rámci samostatné působnosti.  

I v rámci regulace oblastí, ve kterých zákon vysloveně umožňuje obcím tvořit 

právo, je však nutno zdůraznit, že tato pravomoc není bezbřehá. Obecně 

závazné vyhlášky musí být vždy v souladu se zákony, v určitých případech je 

mohou doplňovat (upravit i záležitosti, které v zákonech upraveny nejsou), 

nikoliv však pozměňovat, příp. vylučovat zákonnou úpravu. Rovněž tak nelze 

upravovat oblasti, které jsou komplexně vyhrazeny zákonu, případně 

podzákonnému právnímu předpisu20. Dle ustanovení § 10 písm. c) zákona  

o obcích mohou obce ukládat formou obecně závazné vyhlášky povinnosti  

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně 

životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání 

zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Za účelem ochrany životního 

prostředí by tak bylo možné regulovat prostřednictvím obecně závazných 

vyhlášek některé činnosti, které vzhledem k místním podmínkám považuje obec 

za škodlivé, byť je oblast životního prostředí komplexně upravena zákony. 

Naopak přímo je vyloučena např. regulace provozu na pozemních 

komunikacích21.  

 

V rámci regulace formou podzákonných právních předpisů musí být tato 

právní úprava v souladu s normami vyšší právní síly a současně nesmí 

zasahovat do úpravy již regulované zákonem. K této problematice se několikrát 

vyjádřil i Ústavní soud, např. v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 63/04 konstatoval, že 

„Zákon [§ 10 písm. c) zákona o obcích] sice obci svěřuje ukládání povinností na 

poli životního prostředí a veřejné zeleně, avšak obsah těchto povinností nelze 

stanovit tak, že se dostane do rozporu s kogentními zákonnými normami nebo  

s ústavním pořádkem.“. Vzhledem k uvedenému by tak nebylo možné regulovat 

                                                           
20 Např. zákonné zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky dle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle jehož § 7 odst. 5 stanoví rozsah  
a podmínky užívání povrchových vod k plavbě Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem 
životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou. Obecně závaznou vyhláškou by 
tak nebylo možné regulovat plavbu některých druhů plavidel na vymezených vodních plochách, byť za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. To ostatně potvrdil svým nálezem sp. zn. Pl 
ÚS 3/17 ze dne 11. dubna 2017 i Ústavní soud (byť v tomto případě s poměrně vysokým počtem soudců 
opačného názoru).  
21 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. 1/15. 
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např. ochranu přírody a krajiny, rostlin a živočichů, neboť tato oblast je 

komplexně upravena zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž pro regulaci 

na podzákonné úrovni nezbývá žádný prostor. Na druhou stranu však není 

možné tvrdit, že by obecně závazná vyhláška nemohla přejímat zákonná 

ustanovení, zejména s ohledem na systematiku právní úpravy22. Jednalo by se 

však pouze o „informační“ ustanovení.  

 

Pojem samostatná působnost je úzce spjat s pojmem samospráva, jíž 

se rozumí ta část veřejné správy, kterou je nutno považovat za nezávislou 

na státu, státní správě nepodřízenou a vykonávanou subjekty od státu 

odlišnými. To však neznamená, že by nepodléhala dozoru nad dodržováním 

právních předpisů ze strany státních orgánů. Samospráva je vykonávána 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastními prostředky 

samosprávních korporací.23 Onou nezávislost však nelze chápat jako 

nezávislost absolutní, neboť jisté formy zásahů státu do výkonu samosprávy 

připouští čl. 101 odst. 4 Ústavy24, přičemž zákonným zmocněním pro zásahy 

státní moci do výkonu samosprávy je následně § 7 odst. 1 zákona o obcích, dle 

kterého mohou státní orgány a orgány krajů do samostatné působnosti 

zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon 

stanoví. I v rámci výkonu samosprávy jsou tak příslušné subjekty vázány 

platnými právními předpisy. 

 

Samostatná působnost je poměrně široká oblast, ve které se mohou 

územní samosprávné celky realizovat. Pozitivní právo řadí do samostatné 

působnosti především takové záležitosti, jejichž plnění je bezprostředním 

zájmem existence a rozvoje územního společenství.25 Dle ustanovení § 35 

zákona o obcích patří do samostatné působnosti obce záležitosti, které jsou  

                                                           
22 Obdobně Kopecký, Martin., Zákon o obcích: komentář. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. xxii, 356 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-376-1. 
23 Kadečka Stanislav., Právo obcí a krajů v České republice, 1. vydání. Praha C. H. Beck, 2003, str. 7, 
ISBN 80-7179794-4. 
24 „Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona,  
a jen způsobem stanoveným zákonem.“. 
25 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570 

stran. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1., str. 102. 



20 
 

v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo 

pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je 

zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy a dále 

záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Současně dle § 8 

zákona o obcích platí, že pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí  

a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy  

o samostatnou působnost. Do samostatné působnosti patří především 

záležitosti, které jsou vyhrazeny a o kterých rozhoduje obecní zastupitelstvo či 

obecní rada, a to s výjimkou vydávání nařízení. Dále spadá do samostatné 

působnosti tzv. zbytková působnost, konkrétně péče o vytváření podmínek pro 

rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především  

o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje  

a ochrany veřejného pořádku.26 Do samostatné působnosti spadá konečně 

jakákoliv působnost obcí stanovena jinými právními předpisy, pokud není 

výslovně označena za působnost přenesenou, tedy výkon státní správy. 

 

  Možnost vydávání obecně závazných vyhlášek je jedním z účinných 

nástrojů výkonu samosprávy obcí, neboť jejich prostřednictvím mohou 

svobodně a autonomně rozhodovat o svých záležitostech, aniž by k tomu byly 

vysloveně vždy zákonem zmocněny (viz níže). Právní předpisy územních 

samosprávních celků obecně definuje literatura jakožto „územní externí 

normativní správní akty“.27  Právní předpis může totižto obec či kraj vydat 

z hlediska místní působnosti pouze pro své území, to ovšem s výjimkou pro 

obec vykonávající rozšířenou působnost, která má pravomoc na základě 

ustanovení § 11 odst. 2 zákona o obcích vydávat nařízení obce pro správní 

obvod stanovený zvláštním právním předpisem, přičemž nařízení obce 

vykonávající rozšířenou působnost se musí zveřejnit též na úřední desce 

obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

V oblasti samosprávy je však stanovení místní působnosti mimo vlastní území 

„zákonodárce“ vyloučeno.  
                                                           
26 § 35 odst. 2 zákona o obcích. 
27 Např. Šimek L., Obecně závazné vyhlášky obcí. Moderní obec, 1995, č. 10, str. 48. 
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O externosti lze v tomto případě hovořit zejména ve smyslu závaznosti 

místních právních přepisů navenek pro fyzické a právnické osoby mimo vztahu 

podřízenosti a nadřízenosti. Jedná se tedy o obecnou závaznost.  

O normativnost se jedná především z důvodu, že jde o závazná pravidla 

chování, která jsou vynutitelná, a to zejména postihem dle příslušného 

ustanovení zákona28. Jelikož jsou právní předpisy územních samosprávných 

celků vydávány orgány veřejné správy, je nutné o nich hovořit jako o aktech 

správních. 

 

Ve své učebnici správního práva D. Hendrych29 konstatuje, že statutární 

předpisy jsou především výrazem oprávnění samosprávných korporací vydávat 

vlastní pravidla formou abstraktních aktů a tím regulovat ty záležitosti, které 

patří do okruhu jím vymezené samostatné působnosti v oblasti veřejného práva. 

Jedná se o právo autonomní normotvorby, které spočívá v tom, že zákon 

výslovně připouští, aby určitý subjekt mohl v mezích zákona vydávat předpisy  

a jimi přímo reguloval veřejnoprávní záležitosti a upravoval poměry uvnitř 

korporace.    

 

2.2 Náležitosti obecně závazných vyhlášek 

 

2.2.1 Schvalování a vydávání obecně závazných vyhlášek 

 

 Orgánem příslušným k vydávání obecně závazných vyhlášek je dle 

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích zastupitelstvo obce. Tato 

úprava tak vychází z čl. 104 odst. 3 Ústavy, dle kterého mohou zastupitelstva 

územních samosprávných celků v mezích své působnosti vydávat obecně 

                                                           
28 K tomu je však nutno dodat, že některá porušení obecně závazných vyhlášek lze postihovat pouze dle 
skutkových podstat přestupků dle zvláštních zákonů, a to v případě, že obecně závazná vyhláška pouze 
přejímá určitou skutkovou podstatu z přestupkového zákona. K tomu viz např. nález Ústavního soudu sp. 
zn. Pl. ÚS 35/06 ze dne 22. dubna 2008. Postihování porušení obecně závazných vyhlášek upravuje např. 
zákon na ochranu zvířat proti týrání, který v ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) obsahuje skutkovou podstatu 
přestupku nesplnění povinnosti stanovené na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce, 
tedy úpravy pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. V případě, kdy obec vydá obecně závaznou 
vyhlášku o regulaci pohybů psů zde ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích, bude však nutné její 
porušení sankcionovat dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o některých přestupcích. 
29 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 7. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 837 s. 

Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-049-2. 
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závazné vyhlášky, a tudíž je toto oprávnění zařazeno v zákoně o obcích 

poněkud nadbytečně. Zastupitelstvo obce je nejvyšší orgán obce, jehož členové 

jsou voleni přímo občany obcí v demokratických volbách. Pravomoc 

zastupitelstva obce vydávat obecně závazné vyhlášky je pravomocí 

vyhrazenou, proto žádný jiný orgán obce obecně závazné vyhlášky vydat 

nemůže.30  

 

Zastupitelstvo obce je složeno z členů, jejichž počet na každé volební 

období stanoví v souladu s ustanovením § 68 zákona o obcích zastupitelstvo 

obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo musí mít nejméně pět a nejvíce patnáct členů v obcích do 500 

obyvatel. Počet členů zastupitelstva se následně odvíjí od počtu obyvatel dané 

obce.31 K tomu je ještě potřeba dodat, že obecně závazné vyhlášky jsou 

oprávněny vydávat zastupitelstva statutárních měst, nikoliv však zastupitelstva 

jednotlivých městských částí.32 Tuto úpravu zavedl až v současnosti platný 

zákon o obcích. Dle předešlého zákona č. 367/1990 Sb. tomu bylo právě 

naopak a možnost vydávat obecně závazné vyhlášky obcí na úrovni městských 

obvodů či městských částí potvrzoval svou judikaturou i Ústavní soud.33 

 

 Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením, tj. ukončením hlasování. 

Na začátku prvního zasedání zastupitelstva skládá člen zastupitelstva slib. 

Složení tohoto slibu je však jen jakási „formalita“ a jeho porušení v době trvání 

mandátu nemá žádné následky, pomineme-li ovšem možnost politické 

odpovědnosti a nezvolení v příštích volbách do zastupitelstva či např. 

trestněprávní postih.   

 

                                                           
30 Jiná situace je v případě nařízení obce. Tyto právní předpisy primárně vydává ve své vyhrazené 

působnosti rada, není-li volena, přísluší tato pravomoc zastupitelstvu. Jedná se tak o pravomoc, která 

nepřechází na starostu obce, jak je tomu v některých dalších případech, kdy rada obce není volena (tzv. 

zbytková působnost).  
31 Zastupitelstvo obce však musí v každém případě postupovat v souladu s ustanovením § 68 zákona  

o obcích, nemůže tak stanovit větší či menší počet zastupitelů pro příští volební období.  
32 Viz ustanovení § 134 odst. 2 zákona o obcích a § 89 odst. 3 zákona o Praze. 
33 Např. nález č. 30/1996 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu (123/1996 Sb.). 
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2.2.2 Přijetí a vyhlášení 

 

 Samotné rozhodnutí o potřebě přijetí obecně závazné vyhlášky, jakož  

i příprava a vypracování samotného textu, spadá do samostatné působnosti 

obce. Obec není povinna návrh vyhlášky s nikým konzultovat ani projednávat, 

obecně však lze takovýto postup v případě složitější problematiky doporučit,  

a to zejména s dozorovým orgánem, kterým je Ministerstvo vnitra, případně 

věcně příslušným ústředním orgánem státní správy. V případě statutárních 

měst a hlavního města Prahy je situace o něco odlišná, neboť tyto mají 

povinnost návrhy vyhlášek projednat s městskými obvody a městskými částmi. 

Bližší podrobnosti pro vydávání obecně závazných vyhlášek a vazby či 

komunikace mezi magistrátem a městskými částmi mohou být upraveny 

statutem (vydávaným rovněž obecně závaznou vyhláškou). Lze tak upravit 

např. proces projednávání, podávání návrhů, vypořádání připomínek apod.34 

Nad rámec výše uvedeného je nutno upozornit na jednu výjimku, a to v případě 

přípravy obecně závazné vyhlášky o cenové mapě. Dle § 10 odst. 5 zákona  

o oceňování majetku mají obce povinnost předložit návrh cenové mapy 

stavebních pozemků anebo její změny před jejím vydáním Ministerstvu financí  

k vyjádření. V případě, že by obec tuto svojí povinnost nesplnila, bylo by dle 

mého názoru možné uvažovat i o tom, že by tato skutečnost mohla být 

relevantním důvodem pro její zrušení Ústavním soudem. Na druhou stranu by 

se jednalo o poměrně zásadní zásah do obecní samosprávy, proto by měl tuto 

skutečnost Ústavní soud velice pečlivě zvážit, zejména v případech, kdy by 

samotný obsah takové obecně závazné vyhlášky byl bezvadný.   

  

Obecně závazné vyhlášky jsou přijímány usnesením zastupitelstva obce. 

K platnému usnesení zastupitelstva obce je v souladu s ustanovením § 87 

zákona o obcích třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva 

                                                           
34 Případné porušení takto stanoveného postupu však nelze považovat za skutečnost, která by měla za 
následek nezákonnost obecně závazné vyhlášky. Vždy bude záležet na zastupitelstvu statutárního města, 
v jaké podobě obecně závaznou vyhlášku schválí. V případě obcí totiž musí být obecně závazné vyhlášky 
v souladu se pouze se zákony, nikoli i s obecně závaznými vyhláškami. To však neplatí pro hlavní město 
Prahu (viz dále). 
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obce.35 K tomu, aby bylo zastupitelstvo vůbec usnášeníschopné, je potřeba 

přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů. V případě, že má obec devět 

zastupitelů, bude potřebné k schválení usnesení, kterým se vydává obecně 

závazná vyhláška, souhlasu pěti členů. V případě, že by se tohoto zasedání 

účastnilo pouze pět zastupitelů, byl by nutný souhlas všech. V opačném 

případě, prosté většiny zúčastněných zastupitelů, by ke schválení usnesení 

postačilo souhlasu tří členů, což by zcela zřejmě nevedlo k účelu zastupitelské 

demokracie.  

 

V této souvislosti je ještě na místě zmínit určitou nejasnost v případě, že 

dojde v průběhu volebního období k poklesu počtu členů zastupitelstva např. 

z důvodu rezignace, přičemž neexistuje náhradník a mandát tak do konce 

volebního období zůstává uprázdněn. V takovém případě je poněkud sporné  

a ani odborná literatura36 k této otázce nezaujímá jednoznačné stanovisko, zda 

se nadpoloviční většina určí ze zastupitelstvem stanoveného počtu zastupitelů 

před volbami, anebo z faktického počtu členů zastupitelstva. Osobně se kloním 

k závěru, že je nutné postupovat ve vztahu k faktickému počtu členů 

zastupitelstva, neboť uprázdněním mandátu fakticky zaniká členství, tudíž nelze 

mluvit o členech zastupitelstva.37 Na druhou stranu pokud v této záležitosti 

neexistuje soudní judikatura, je vhodné a pro schválená usnesení zastupitelstva 

právně jistější, pokud budou schválena nadpoloviční většinou všech členů 

původního počtu členů zastupitelstva.    

 

Dále je nutno zdůraznit, že obecně závazné vyhlášky není možné 

přijímat v případě předpokládaném ustanovením § 90 zákona o obcích, tedy 

                                                           
35 Výjimkou mělo být vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce podle § 14 zákona  

o místním referendu, na které vysloveně odkazuje § 87 zákona o obcích. Pravdou však je, že uvedené 

ustanovení § 14 zákona o místním referendu požaduje pro platnost usnesení nadpoloviční většinu všech 

členů zastupitelstva, tudíž se o žádnou odchylku od obecně platného pravidla nejedná. Zřejmě byl původní 

úmysl rozhodování prostou většinou přítomných členů zastupitelstva v rámci projednávání v poslanecké 

sněmovně změněn. 
36 Vedral J.: Změny v návrhu zákona o obcích, Moderní obec 5/2000. 
37 Obdobně Průcha P. in Kopecký, Martin. Zákon o obcích: komentář. 2., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016. xxii, 356 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-376-1, komentář k § 
87. 
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v případě, poklesne-li počet členů zastupitelstva o více než polovinu, případně 

pod pět.  

  

Usnesení o schválení obecně závazné vyhlášky musí být přijato na 

veřejném zasedání zastupitelstva obce. Podmínka veřejnosti je splněna 

(samozřejmě kromě fyzického umožnění přítomnosti občanů či dalších osob) 

v případě dodržení ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích, dle kterého obecní 

úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva obce. Tuto informaci je nutno zveřejnit (vyvěsit) na úřední desce 

obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. V případě 

porušení výše uvedeného ustanovení nelze hovořit o veřejném zasedání38. 

„Informování o zasedání zastupitelstva souvisí s veřejností zasedání 

zastupitelstva a v návaznosti na to i s některými právy občanů obce (§ 16 odst. 

2 zákona o obcích), která se uplatňují ve vztahu k zastupitelstvu jako orgánu 

obce, zejména s právem vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva 

obce. Smyslem a účelem uveřejnění informace na úřední desce je informování 

veřejnosti o konání zasedání zastupitelstva. Tohoto účelu je dosaženo  

i v případě, kdy se do doby zveřejnění informace započítá den, kdy byla 

informace o konání zasedání zveřejněna. Na základě zveřejnění informace  

o místě, době a programu totiž nezačíná běžet žádná lhůta ke splnění 

povinnosti a není proto důvodu aplikovat § 40 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 500/2004 Sb., správního řádu, podle kterého se do běhu lhůty nezapočítává 

den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.“.39  

 

Uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu dává jednoznačnou 

odpověď na otázku, zda se do doby vyvěšení započítává i den vyvěšení na 

úřední desce obecního úřadu. Od příliš formalistického postupu v případě 

dodržování § 93 odst. 1 zákona o obcích se odklání i Ministerstvo vnitra, které 

ve svém stanovisku č. 2/2008 (aktualizováno k 1. lednu 2014) uvádí, že je 

nutné rozlišovat případy, kdy v důsledku nezveřejnění informace podle § 93 

                                                           
38 Jakékoliv, i minimální porušení této povinnosti však nemusí mít vždy dopad na zákonnost přijatých 
usnesení. Je nutno zkoumat okolnosti každého případu zvlášť, zejména rozsah porušení povinnosti, 
legitimitu postupu a informování občanů v co nejvyšší možné míře.  
39 Blíže viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 – 94. 
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odst. 1 zákona o obcích vůbec nedošlo ke splnění požadavku veřejnosti 

zasedání zastupitelstva obce (ve smyslu informovanosti občanů  

o připravovaném zasedání zastupitelstva obce) a případy, kdy byl požadavek 

veřejnosti zasedání zajištěn jiným dostatečným způsobem. Jestliže vůbec 

nedošlo ke zveřejnění informace podle § 93 odst. 1 a současně jestliže  

o zasedání zastupitelstva nebyla veřejnost informována ani jiným adekvátním  

a v obci obvyklým způsobem, pak zpravidla vůbec nebude možné hovořit  

o splnění zákonem stanoveného požadavku veřejnosti zasedání zastupitelstva 

obce.  

 

Dále Ministerstvo vnitra uvádí, že pokud sice nedošlo ke zveřejnění 

informace podle § 93 odst. 1, avšak požadavek veřejnosti byl dostatečně 

zabezpečen jiným způsobem, např. informováním občanů místním rozhlasem, 

zveřejněním informace v místním tisku nebo na informačních tabulích obce, 

nedošlo k vyloučení veřejnosti ze zasedání zastupitelstva obce, a proto takové 

pochybení nebude mít na existenci či zákonnost usnesení přijatých na tomto 

zasedání vliv. S tímto závěrem se však nemohu ztotožnit, neboť podle mého 

názoru je nahrazení zákonem stanovené povinnosti „pozvat“ občany na veřejné 

zasedání prostřednictvím úřední desky obecního úřadu nenahraditelné 

„pozváním“ jiným způsobem, např. vyhlášením v místním rozhlase. V tomto 

případě je však nutno položit si otázku, zda by k takové situaci legitimně mohlo 

dojít, konkrétně aby obecní úřad informoval o konání veřejného zasedání všemi 

možnými způsoby za účelem zajištění informovanosti občanů, avšak na 

zákonem stanovený způsob by zapomněl. Myslím, že pro takový postup (navíc 

s ohledem na skutečnost, že pozvánku zveřejňuje obecní úřad, nikoliv např. 

starosta, který se s ohledem na krátký výkon funkce může vymluvit na 

neznalost zákona) neexistuje ospravedlnitelný důvod, zejména v případě, kdy 

v minulosti byla pozvánka na úřední desce běžně zveřejňována.   

 

Na druhou stranu se lze ztotožnit se závěrem Ministerstva vnitra pro 

případy, kdy nebyla informace zveřejněna po celou zákonem stanovenou dobu 

(např. byla zveřejněna pouze 5 nebo 6 dní), případně pokud vykazuje některé 
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formální nedostatky (např. neuvádí místo, kde se bude zasedání zastupitelstva 

obce konat). V takovém případě je nutné s přihlédnutím ke všem ostatním 

okolnostem zvažovat, zda požadavek veřejnosti zasedání byl reálně splněn či 

nikoli, a podle toho posuzovat i dopad porušení povinnosti dle § 93 odst. 1 

zákona o obcích na zasedání zastupitelstva obce (resp. na splnění požadavku 

veřejnosti zasedání) i na existenci a zákonnost usnesení na tomto zasedání 

přijatých. V žádném případě však nelze z pouhého nesplnění povinnosti dle  

§ 93 odst. 1 zákona o obcích (dle mého názoru nikoliv však absolutní absence 

postupu dle uvedeného ustanovení) bez dalšího učinit závěr o nezákonnosti 

všech přijatých usnesení.  

 

 Vyhlášení obecně závazných vyhlášek je podle zákona o obcích možné 

jen jediným způsobem, a to tak, že se vyvěsí na úřední desce obecního úřadu 

nejméně po dobu patnácti dnů. Dnem vyhlášení se rozumí první den vyvěšení 

na úřední desce. Do lhůty patnácti dnů se tedy započítává i den vyvěšení 

vyhlášky. Předpokladem vyhlášení právního předpisu obce na úřední desce je 

jeho schválení příslušným orgánem obce.40 Zákon o obcích také umožňuje 

obcím uveřejnit obecně závaznou vyhlášku obce způsobem v místě obvyklým. 

Jedná se však pouze o fakultativní možnost, která směřuje k lepšímu 

seznámení obyvatel obce s příslušným právním předpisem.  

 

Obce mají dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura 

informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zveřejňovat obecně závazné 

vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na svých internetových 

stránkách. Dle bodu 14. 2 přílohy č. 1 uvedené vyhlášky má obec povinnost 

zveřejnit vydané právní předpisy. Pokud tedy obec nezveřejňuje své obecně 

závazné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup, dopouští se 

porušování výše uvedené vyhlášky, nicméně takové porušení nemá na jejich 

platnost žádný vliv, resp. za nedodržení této stanovené povinnosti zákon 

nestanoví žádnou sankci, natož sankci neplatnosti.  

                                                           
40 Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2008. str. 103. 
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Obecně závazná vyhláška musí být po svém přijetí vyhlášena, tedy 

zveřejněna na úřední desce obecního úřadu, a to po dobu alespoň 15 dnů, poté 

bude zpravidla sňata. Obsah úřední desky má obec povinnost zveřejnit  

i způsobem umožňujícím dálkový přístup, což vyplývá z ustanovení § 26 odst. 1 

správního řádu. Po dobu zveřejnění obecně závazných vyhlášek na úřední 

desce obecního úřadu musí být tyto vyhlášky zveřejněny rovněž na elektronické 

úřední desce. I v tomto případě však opomenutí této zákonné povinnosti nemá 

na platnost vyhlášek vliv. Pro platnost obecně závazných vyhlášek je tak nutné 

je zveřejnit pouze na „fyzické“ úřední desce obecního úřadu, a to v plném 

znění, včetně příloh (např. grafické znázornění veřejných prostranství, na které 

se regulace vztahuje apod.). To může v některých případech, zejména když se 

jedná o mimořádně rozsáhlé přílohy, znamenat pro obce problém.41    

 

 Obecně závazné vyhlášky obce musí být opatřeny podpisem starosty  

a místostarosty obce, to však nemůže znamenat, že tyto osoby mají tzv. právo 

veta, neboť i bez příslušných podpisů se dle mého názoru tyto právní předpisy 

stávají součástí „obecního“ právního řádu. V opačném případě by se totiž 

mohlo oprávnění vydávat obecně závazné vyhlášky realizovat pouze se 

souhlasem starosty a místostarosty obce, což by jistě neodpovídalo účelu 

zákona. Na druhou stranu si lze jen stěží představit „odpor“ starosty či 

místostarosty vůči zastupitelstvu, neboť tyto osoby jsou ze své funkce 

odpovědny právě zastupitelstvu, které je proto může ze svých funkcí kdykoliv 

odvolat.   

 

2.2.3 Platnost a účinnost 

 

 Platností právního předpisu se obecně rozumí stav, kdy je právní předpis 

součástí právního řádu. Od chvíle platnosti může být právní předpis změněn či 

                                                           
41 Vyřešení této situace by bylo legislativně vhodné, např. obdobně, jako v případě vyvěšení opatření 

obecné povahy, kdy úplné znění postačí v některých případech vyvěsit pouze způsobem umožňujícím 
dálkový přístup podle § 172 odst. 2 správního řádu. 



29 
 

zrušen jen Ústavou nebo zákonem stanoveným způsobem.42 Platnost je třeba 

důsledně odlišovat od účinnosti právního předpisu. Účinný právní předpis, na 

rozdíl od předpisu platného, již vyvolává zamýšlené právní účinky, které jsou 

jím sledovány, jedná se tak již o právní předpis aplikovatelný a závazný pro své 

adresáty. Předpokladem platnosti a účinnosti právních předpisů obcí je jejich 

publikace, což znamená zveřejnění právních předpisů zákonem stanovenou 

formou.  

 

Jelikož obecně závazná vyhláška představuje normativní právní akt, je 

nezbytnou podmínkou k její platnosti a účinnosti řádné přijetí a vyhlášení 

v souladu se zákonem. Podmínkou platnosti obecně závazných vyhlášek obcí 

je jejich vyhlášení (viz výše). Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obcích stanoví 

pravidlo, že právní předpisy obce nabývají účinnosti patnáctým dnem po 

dni vyhlášení. Obec může stanovit i účinnost pozdější. Může se ovšem stát, že 

obecně závazná vyhláška stanoví více časových okamžiků nabytí účinnosti 

(nepozorností zpracovatele textu a následně i zastupitelstva v rámci 

schvalování). V takovém případě (účinnost stanovena 15. dnem po vyhlášení  

a v dalším odstavci na 1. ledna 2015, případně současně i dnem vyhlášení 

z důvodu naléhavého právního zájmu) se takové ustanovení právního předpisu 

dostává do rozporu s principem jednotnosti a právní jistoty adresátů a není tedy 

zřejmé, od kdy je potřeba se takovým právním předpisem řídit. Dle mého 

názoru je v daném případě nutné vždy upřednostnit zákonné pravidlo 

patnáctidenní lhůty, a to z důvodu, že takové ustanovení o účinnosti by bylo pro 

svojí nejednoznačnost v rozporu se zákonem43. K tomu je však nutno dodat, že 

takové pochybení v právním předpisu musí jít k tíži jeho vydavatele, proto by 

adresát, který se jím bude řídit až od posledního data nabytí účinnosti, by 

zřejmě v případě správního řízení pro porušení vyhlášky před tímto datem byl 

úspěšný. Posouzení této situace by náleželo v rámci správního řízení do 

působnosti orgánu prvního stupně, případně orgánu odvolacího.    

                                                           
42 Horzinková, Eva a Novotný, Vladimír. Základy organizace veřejné správy v ČR. 2., upr. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 233 s. ISBN 978-80-7380-263-9., str. 19. 
43 Využití dozorových opatření by však bylo zbytečné, neboť zrušení takového ustanovení Ústavním 

soudem by mělo za následek právě uplatnění zákonné 15 denní lhůty. 
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V případě naléhavého obecného zájmu lze výjimečně stanovit dřívější 

počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. Zákon však pojem naléhavý 

obecný zájem blíže nespecifikuje. Zákon o obcích tak nevyžaduje, aby obec 

přímo v obecně závazné vyhlášce stanovení dřívější účinnosti odůvodnila a ani 

tedy v této souvislosti nestanoví žádné následky (např. neplatnost či 

nezákonnost ustanovení obecně závazné vyhlášky o dřívější účinnosti, 

případně celé vyhlášky) pro případ, kdy by v obecně závazné vyhlášce 

odůvodnění nebylo.44 Obce tak mohou prakticky účinnost každé obecně 

závazné vyhlášky stanovit dnem vyhlášení, byť ustanovení § 12 odst. 2 ve 

druhé větě stanoví, že takto lze postupovat pouze výjimečně. Kontrola, zda se 

skutečně v dané situaci jedná o naléhavý právní zájem a výjimečnou situaci je 

v podstatě nemožná. Menší výhradu k stanovení účinnosti dříve než 15. dnem 

po dni vyhlášení z důvodu obecného zájmu měl Ústavní soud při posuzování 

zákonnosti obecně závazné vyhlášky statutárního města Kladna (nález sp. zn. 

Pl. ÚS 22/11), kdy konstatoval, že nebude vždy ochoten takový postup obcí bez 

dalšího tolerovat, neboť je toho názoru, že zkrácení zákonné legisvakanční 

lhůty je opatřením výjimečným, pro jehož užití by měla mít obec skutečně 

naléhavý a legitimní důvod. Je otázkou, zdali se někdy tato problematika 

dostane na pořad jednání Ústavního soudu, neboť obec prakticky vždy nalezne 

vážné důvody, proč ke stanovení dřívější účinnosti přistoupila. 

 

V případě, že obecně závazná vyhláška nestanovuje žádný termín nabytí 

účinnosti, nelze konstatovat, že by takováto vyhláška nenabyla účinnosti nikdy. 

V tomto případě je nutno postupovat dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona  

o obcích (není-li stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce 

účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení). Zákonem stanovené pravidlo by 

bylo nutné rovněž aplikovat např. v případě, kdy by byla účinnost obecně 

                                                           
44 Přísnější postup je však stanoven podle zákona o hlavním městě Praze. V tomto případě „musí být 
skutečnost, že právní předpis hlavního města Prahy nabývá dřívější účinnosti, v právním předpisu 
hlavního města Prahy uvedena. Důvody, v čem spočívá naléhavý zájem, musí být současně s právním 
předpisem hlavního města Prahy zveřejněny na úřední desce. V těchto případech se právní předpis 
hlavního města Prahy vyhlásí bezodkladně vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, 
na úředních deskách úřadů městských částí, kterých se dotýká, a uveřejní se i v hromadných informačních 
prostředcích.“. 
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závazné vyhlášky stanovena v rozporu se zákonem (ještě před samotným 

vyhlášením).45     

 

2.2.4 Evidence, zveřejňování a další náležitosti 

 

 Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích vede obec evidenci 

právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů musí obsahovat 

číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení příslušným orgánem 

obce, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, případně  

i datum pozbytí jeho platnosti. Z výše uvedeného ustanovení tak vyplývá, že 

povinnost vést evidenci právních předpisů se netýká pouze aktuálně platných, 

ale i těch, které byly v minulosti již zrušeny. Za nevedení takové evidence však 

obcím žádné postihy nehrozí, ostatně je tomu tak i v dalších případech, kdy 

dochází ze strany obcí k porušení zákona o obcích.  

 

Obce mají povinnost zpřístupnit na obecním úřadě a v úředních hodinách 

právní předpisy vydané v rámci své působnosti. Právo nahlížení nepřísluší 

pouze občanům obce ale každé osobě, která projeví zájem se s některým 

právním předpisem obce seznámit. Právní předpisy obcí totiž platí pro každého, 

nikoliv pouze pro občany obce, která tento právní předpis vydala. Kromě toho 

může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.  

O povinnosti obcí zveřejňovat svoje právní předpisy na internetových stránkách 

obce bylo pojednáno výše.  

 

Povinnost k zasílání obecně závazných vyhlášek Ministerstvu vnitra 

neprodleně po dni jejich vyhlášení stanovuje obcím ustanovení § 12 odst. 6 

zákona o obcích. Kromě toho některé zvláštní zákony ukládají obcím povinnost 

zasílat obecně závazné vyhlášky i jiným orgánům státní správy. Konkrétně se 

jedná o ustanovení § 12 odst. 2 zákona o hazardních hrách, dle kterého je obec 

povinna bez zbytečného odkladu zaslat Ministerstvu financí obecně závaznou 

                                                           
45 Zákon výjimečně v minulosti stanovil minimální legisvakanční lhůtu pro přípravu adresátů na stanovenou 

regulaci, např. dle § 14 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší (s účinností do 31. prosince 2016) bylo možné 
účinnost vyhlášky o nízkoemisní zóně stanovit nejdříve 12 měsíců ode dne jejího vyhlášení. V současné 
době je tato výjimka stanovena obdobně i pro opatření obecné povahy, jimiž se tato oblast reguluje.   
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vyhlášku přijatou podle tohoto zákona, nejpozději však do 5 kalendářních dnů 

ode dne jejího vyhlášení.46 Dále dle ustanovení § 16a zákona o dani 

z nemovitých věcí zasílají obce obecně závazné vyhlášky přijaté na základě 

tohoto zákona (koeficienty daní z nemovitostí či jejich osvobození) v jednom 

vyhotovení příslušnému správci daně do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí její 

platnosti47. Obecně závaznou vyhlášku o cenové mapě má obec povinnost 

zaslat současně s jejím vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění  

v Cenovém věstníku.48 

 

Co se týče změny nebo zrušení obecně závazných vyhlášek, je možné 

toto provést pouze novou obecně závaznou vyhláškou, nikoliv například ad hoc 

usnesením zastupitelstva. Ke zrušení obecně závazné vyhlášky či její části 

jinak než z vůle samotné obce může dojít už jenom rozhodnutím Ústavního 

soudu v případě, že takovou vyhlášku (příp. její část) shledá v rozporu se 

zákonem. Při vydávání obecně závazných vyhlášek v rámci samostatné 

působnosti se totiž obec řídí pouze zákonem.49   

 

2.2.5 Odchylky u hlavního města Prahy 

 

Vydávání obecně závazných vyhlášek ve vztahu k hlavnímu městu Praze 

speciálně upravuje zákon o hlavním městě Praze, konkrétně v ustanovení § 44 

a násl. V některých otázkách je právní úprava obdobná, jako je tomu u obcí dle 

zákona o obcích. Jedná se zejména o způsob schválení nadpoloviční většinou 

všech členů zastupitelstva hlavního města na veřejném zasedání. Odchylky 

                                                           
46 Jedná se tak o odchylku ve vztahu k § 50 odst. 7 zákona o loteriích, platného do 31. 12. 2016, dle 

kterého měla obec povinnost informovat Ministerstvo financí o přijetí vyhlášky, týkající se regulace 
hazardu, a to do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem. 
47 Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v) a x), § 6, § 9 odst. 1 

písm. w), § 11 a 12 je obec povinna zaslat v jednom vyhotovení správci daně do pěti dnů ode dne nabytí 
její platnosti, přičemž obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího 
zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška 
zpětnou účinnost, je neplatná. Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku vydanou podle § 17a  
v jednom vyhotovení správci daně do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti. 
48 Tuto povinnost stanoví § 10 odst. 5 zákona o oceňování majetku. 
49 Nikoliv také jinými právními předpisy vydávanými na základě zákona, jak je tomu u právních předpisů 
obcí, vydávaných v rámci působnosti přenesené – nařízení. Zajímavá situace tak nastává při vydávání 
požárních řádů obcí, přičemž jejich náležitosti upravuje nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv zákon, takže obce se jím řídit de facto 
nemusí.  
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jsou stanoveny ve způsobu projednávání návrhu obecně závazné vyhlášky, 

který musí být projednán s městskými částmi, přičemž podrobnosti o takovém 

projednání stanoví Statut.50 Ustanovení § 17 odst. 1 však stanoví pouze 

obecnou povinnost stanovit ve Statutu způsob projednání návrhů obecně 

závazných vyhlášek, nikoliv již další, alespoň rámcové mantinely ke způsobu 

projednávání. Tyto jsou však alespoň stručně rozvedeny v ustanovení § 46 

zákona o hlavním městě Praze.  Povinnost projednat návrhy právních 

předpisů hlavního města Prahy před jejich přijetím s městskými částmi 

výslovně stanoví § 46 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze, přičemž 

navazující odstavec uvedeného ustanovení stanoví i konkrétní lhůty v rámci 

projednávání těchto návrhů.  

 

   Statut hlavního města Prahy upravuje způsob projednání návrhů 

obecně závazných vyhlášek s městskými částmi a způsob jejich vyhlášení 

v městských částech v části páté, v ustanoveních § 22 až 24. Návrh právního 

předpisu musí být před jeho přijetím zaslán městským částem k vyjádření, 

přičemž musí obsahovat kvalifikovaný odhad dopadu přijetí do rozpočtu 

hlavního města i rozpočtů městských částí. To se bude týkat zejména 

poplatkových vyhlášek, případně vyhlášek vydaných dle zákona o dani 

z nemovitých věcí. Lhůta pro vyjádření je zákonem stanovena na 30 dnů. 

Rozhodnutím rady hlavního města může být zkrácena, nesmí však být kratší 

než 15 dnů. Zákon však nevylučuje, že lhůta může být i delší, což může být 

v některých případech, zejména co se týče složitější problematiky, vyžadující 

odborné analýzy, i vhodné. Nad rámec zákona stanoví Statut povinnost vyvěsit 

návrh právního předpisu hlavního města Prahy ve zvláštní části elektronické 

úřední desky, která je určena vymezeným subjektům k připomínkovému řízení. 

K některým návrhům může navíc uplatnit připomínky i veřejnost. 

 

K návrhům právních předpisů hlavního města Prahy mohou ve 

stanovené lhůtě uplatnit městské části své připomínky, které mohou být  

i zásadní (tyto musí městská část výslovně jako zásadní označit), a připomínky, 

                                                           
50 V současné době se jedná o obecně závaznou vyhlášku č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. 
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které za zásadní nepovažuje. Zásadní připomínky mají mnohem větší váhu, 

protože v případě jejich neakceptování zpracovatelem návrhu vyhlášky musí být 

předloženy k projednání spolu se samotným návrhem zastupitelstvu hlavního 

města Prahy.  

 

Bude proto záležet na rozhodnutí samotného zastupitelstva, zda bude 

akceptovat připomínky uplatněné městskými částmi. Připomínky a návrhy 

městských částí by měly být dle mého názoru akceptovány zejména v rámci 

regulace veřejného pořádku, neboť jsou to právě městské části, které nejlépe 

znají místní podmínky a potřeby svých občanů. Samy městské části by tak měly 

navrhovat například to, na jakých veřejných prostranstvích chtějí zakázat volný 

pohyb psů, konzumaci alkoholu či regulaci loterií a jiných podobných her. 

Odlišně dle návrhů městských částí mohou být dále upraveny podmínky pro 

konání veřejně přístupných akcí, a to z důvodu zajištění jednotnosti na 

některých navazujících územích, kdy by bylo pro adresáta právní normy 

problematické stanovit hranice jednotlivých městských částí.51 

 

Na první pohled nevýraznou, avšak velice podstatnou odchylku pro 

hlavní město Prahu ve vztahu k ostatním obcím stanoví § 16 odst. 4 zákona  

o hlavním městě Praze, dle kterého se hlavní město Praha při výkonu 

samostatné působnosti řídí zákony a jinými právními předpisy. To ovšem platí  

i pro obce, avšak s rozdílem, že v zákoně o obcích je stanovena pro obecně 

závazné vyhlášky speciálním ustanovením § 35 odst. 3 písm. a) výjimka, a to, 

že při vydávání obecně závazných vyhlášek se obce řídí pouze zákonem. 

Obdobná výjimka není stanovena v zákoně o hlavním městě Praze, proto se 

hlavní město Praha při vydávání obecně závazných vyhlášek musí řídit 

kromě zákonů i podzákonnými právními předpisy, např. i dalšími obecně 

závaznými vyhláškami. Na rozdíl od jiných statutárních měst tak porušení 

Statutu bude mít za následek nezákonnost přijaté obecně závazné vyhlášky. 

Tento nedůvodný rozdíl by bylo možné vyřešit legislativní změnou, pokud by se 

hlavní město Praha rozhodlo využít svojí zákonodárnou iniciativu. 
                                                           
51 Vymezení hranic městských částí je ostatně problematické samo o sobě i podle přílohy č. 1 Statutu, kde 

je území městských částí definováno. 
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Další odchylku lze spatřovat při vyhlášení právních předpisů hlavního 

města Prahy. Vyhlášení právního předpisu hlavního města Prahy se provede 

tak, že se uveřejní ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy, vyvěšení 

na „fyzické“ úřední desce zákon nepředpokládá. Na rozdíl od všech obcí a měst 

v České republice není pro právní předpisy hlavního města Prahy stanovena 

podmínka platnosti ve zveřejnění na úřední desce, ale pouze ve Sbírce, která je 

přístupná elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně 

fyzicky na Magistrátu hlavního města Prahy. Sbírka se vydává v postupně 

číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla 

rozeslána, přičemž tento den je dnem vyhlášení právního předpisu hlavního 

města Prahy. Zákon blíže nespecifikuje, co se rozumí „rozesláním“ Sbírky. 

Doslovným jazykovým výkladem bychom mohli dospět k závěru, že za den 

vyhlášení je nutno považovat den, kdy byla již vytištěná Sbírka předána 

dotčeným subjektům (resp. fyzicky předána k odeslání) anebo rozeslána 

dotčeným subjektům elektronicky. Tento výklad je však nutno považovat za 

značně problematický, proto je nutno za „rozeslání“ považovat již zveřejnění 

právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup (v elektronické 

Sbírce), tedy den, kdy se mají veškeré subjekty se zveřejněným právním 

předpisem seznámit.  

 

V ustanovení § 45 odst. 9 zákona o hlavním městě Praze je stanovena 

podmínka, že právní předpisy hlavního města Prahy musí být uveřejněny ve 

Sbírce nejdéle do 15 dnů ode dne jejich schválení příslušným orgánem 

hlavního města Prahy. Uvedené ustanovení však zákon již dále nespecifikuje, 

nelze mít proto za to, že v případě nesplnění uvedené povinnosti, resp. 

pozdějším zveřejněním ve Sbírce, nenabude právní předpis hlavního města 

Prahy platnosti. 

 

O nejzásadnější odchylce, tedy nutnosti, aby obecně závazné vyhlášky 

hlavního města Prahy byly v souladu nejen se zákony, ale i jinými právními 

předpisy, bylo již pojednáno. 
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2.3 Pravomoc obcí k vydávání obecně závazných vyhlášek 

 

 Oprávnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky vyplývá z článku 104 

odst. 3 Ústavy, dle kterého mohou zastupitelstva územních samosprávných 

celků v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Jedná 

se o mocenský nástroj veřejné správy svěřený veřejnoprávní korporaci - obci, 

přesněji řečeno, jeden z nástrojů veřejné moci, kterým obce disponují.52  

 

Jestliže Ústava zakládá právně normotvornou pravomoc územních 

samosprávních celků obecně, podrobnější právní úpravu k problematice 

vydávání obecně závazných vyhlášek obsahuje zákon o obcích. Rozvedením 

výše uvedeného článku Ústavy je ustanovení § 35 odst. 3 písm. a) zákona  

o obcích, na základě kterého se obec při vydávání obecně závazných vyhlášek 

řídí zákonem. Základní hranice pak pro vymezení kompetence obce, resp. 

jejího zastupitelstva, vydávat obecně závazné vyhlášky v samostatné 

působnosti obce, vymezuje ustanovení § 10 zákona o obcích53, které naplňuje 

první odstavec čl. 104 Ústavy, který vyžaduje nutnost stanovení působnosti 

zastupitelstev jen zákonem. Ustanovení § 10 zákona o obcích obsahuje tři 

základní věcné oblasti, ve kterých mohou obce regulovat své záležitosti obecně 

závaznými vyhláškami. Další věcné oblasti upravují zvláštní zákony, je však 

nutno říct, že většina zvláštních zákonných zmocnění vznikala v době, kdy obce 

k stanovení povinností tato zvláštní zákonná zmocnění potřebovaly (viz níže), 

většina z nich by se ovšem dala pod jednu z vymezených oblastí podle 

ustanovení § 10 zákona o obcích podřadit. 

 

 Základním problémem – stanovením povinností v obecně závazných 

vyhláškách obcí (tedy komu a jaké povinnosti lze ukládat obecním právním 

předpisem v samostatné působnosti) nad rámec zákona se Ústavní soud ve 

své činnosti zabýval poměrně často. Jedná se o problematiku řešenou již od 
                                                           
52 Vopálka V., Vyhlášky obcí podle čl. 104 odst. 3 Ústavy, SpP. - Správní právo, číslo 3, rok 1996, str. 144. 
53 V tomto případě se jedná o dle mého názoru o nekoncepční zařazení problematiky obecně závazných 

vyhlášek před úpravu samostatné působnosti v § 35 zákona o obcích. Podstatně lépe ze systematického 
hlediska je řešen zákon o hlavním městě Praze, který upravuje právní předpisy hlavního města až po 
obecném pojednání o působnosti. 
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roku 1993, kdy základní problém právních předpisů obcí vydávaných v rámci 

samostatné působnosti spočíval ve vzájemném vztahu či kolizi čl. 104 odst. 3 

Ústavy s čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle kterého je možné 

ukládat povinnosti jen na základě zákona a v jeho mezích a současně při 

zachování základních lidských práv a svobod. To je samozřejmě logické, neboť 

obce si chtěly v rámci místních záležitostí upravovat i oblasti, které neměly 

v rámci zákonného zmocnění možnost regulovat.  

 

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou upravovala „Zásady 

prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou“, přičemž k takové regulaci 

provozní doby nebylo v té době žádné zákonné zmocnění. Okresní úřad (v té 

době příslušný k provádění dozoru nad zákonností obecně závazných 

vyhlášek) argumentoval přitom tím, že „obecně závazné vyhlášky ve věcech 

státní správy může obec vydávat jen tehdy, byla-li k tomu zmocněna zákonem 

(čl. 86 odst. 5 Ústavy ČSFR ve znění ústavního zákona č. 294/1990 Sb.)“. 

Prvním nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/93 bylo jednoznačně 

stanoveno, že „pokud je součástí uplatňování veřejné moci obcí také 

jednostranné zakládání práv a povinností fyzických a právnických osob, je 

působnost obcí limitována čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 3  

a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle čl. 4 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod mohou být povinnosti ukládány toliko na základě 

zákona a v jeho mezích; rovněž podle čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a čl. 

2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nesmí být nikdo nucen činit, co 

zákon neukládá. Z těchto ustanovení nutno pro oblast působnosti obce dovodit 

závěr, že 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. 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 
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jenom v případě výslovného zákonného zmocnění“. Tento závěr Ústavní soud 

následně připomínal v řadě svých pozdějších nálezů.54  

 

 Postupem doby a vývoje společnosti však Ústavní soud dospěl 

k poněkud překvapivému, ale na druhé straně rozumnému názoru, konkrétně, 

že zvláštní zákonné zmocnění pro ukládání povinností v obecně závazných 

vyhláškách již nadále není nutné. Z pohledu obecní samosprávy lze považovat 

za přelomový výrok Ústavního soudu, který formuloval v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

45/06 ze dne 11. prosince 2007. V uvedeném nálezu Ústavní soud konstatoval, 

že doktrínu o nutnosti zákonného zmocnění při ukládání povinností v obecně 

závazných vyhláškách „formuloval na počátku své činnosti v době, 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“.  

 

Svůj dosavadní postoj Ústavní soud obhajoval zcela logicky určitou 

snahou obcí právně upravovat i oblasti, jejichž úprava patří zákonodárci (mnohé 

obce si přisvojovaly pravomoc Parlamentu na poli úpravy trestního práva, 

svobody projevu aj.), proto bylo nutné restriktivní doktrínu o obsahu práva na 

územní samosprávu formulovat ve výše uvedeném smyslu. Dalším z důvodů 

restriktivního výkladu čl. 104 odst. 3 Ústavy pak Ústavní soud shledal 

v samotném právním řádu, neboť dle jeho názoru zákonodárce na počátku  

90. let minulého století v zákonech upravujících územní samosprávu 

dostatečně nevymezil věcné oblasti, v nichž by obce mohly svou samostatnou 

působnost ve formě vydávání vlastních právních předpisů uplatnit.55 

 

S dosavadním názorem Ústavního soudu polemizovala i značná část 

odborné veřejnosti s převážně nesouhlasným postojem. Např. Stanislav 

                                                           
54 Ještě v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/06 ze dne 20. února 2007 Ústavní soud opakoval své původní 

stanovisko, přičemž konstatoval, že v případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana 

povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. jestliže vydává obecně závaznou vyhlášku, jejímž 

obsahem jsou právní povinnosti, může tak činit jen v případě výslovného zákonného zmocnění, neboť je 

vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 Listiny.   
55 Původní znění zákona č. 367/1990 Sb. žádné věcné vymezení oblasti, ve které mohly obce vydávat 

obecně závazné vyhlášky, neobsahovalo.   
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Kadečka již v roce 2000 ve svém článku56 konstatoval, že: „Současná ústavní 

úprava v ČR přitom dle mého právního názoru umožňuje obcím, aby 

autonomně ukládaly povinnosti obecně závaznými vyhláškami. Nelze souhlasit 

s ustálenou judikaturou ÚS, která je ostatně v rozporu s většinovým názorem 

předních představitelů české právní vědy.“.  

 

 Vymezení věcné oblasti pro vydávání obecně závazných vyhlášek  

a s tím související nižší snaha obecních zastupitelstev upravovat i otázky, 

přináležející pouze zákonodárci, mělo za následek zcela logické vyřešení dané 

problematiky způsobem, že ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy je nutno 

nadále interpretovat v linii dosavadních nálezů Ústavního soudu tak, že 

obce jsou přímo tímto ustanovením Ústavy zmocněny tvořit právo ve 

formě vydávání obecně závazných vyhlášek. Logickým důsledkem tohoto 

výkladu potom je, že na rozdíl od vydávání právních předpisů v přenesené 

působnosti ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy, jehož dikce explicitní zákonné 

zmocnění vyžaduje, k vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své 

věcné působnosti, a to i když jsou jimi ukládány povinnosti, již obce žádné další 

zákonné zmocnění nepotřebují (s výhradou ukládání daní a poplatků vzhledem 

k čl. 11 odst. 5 Listiny), neboť pojmově není právního předpisu bez stanovení 

právních povinností. 

 

 Ani výše uvedené však dle mého názoru neznamená, že obce mají 

možnost regulovat cokoliv, v každém případě se musí jednat o oblast věcně 

vymezenou ustanovením § 10 zákona o obcích.57 První oblastí, v rámci které 

mají obce možnost upravovat obecně závaznou vyhláškou místní záležitosti 

v rámci samostatné působnosti, patří zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, zejména regulace činností, které by mohly narušit veřejný 

                                                           
56 Kadečka Stanislav, Svobodná normotvorba obcí I – II, in Moderní obec č. 9/2000. 
57 Částečně obsah práva na samosprávu Ústavní soud vymezil např. v nálezu v sp. zn. Pl. ÚS 30/06 ze 

dne 22. 5. 2007, podle něhož do sféry samostatné působnosti obce regulovatelné obecně závaznými 
vyhláškami ve smyslu ústavním pořádkem garantované územní samosprávy spadají záležitosti, které jsou 
převážně místního nebo regionálního dopadu a jejichž úprava je v zájmu obce a jejich občanů. Za takové 
záležitosti označil zejména 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. 
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pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 

zdraví a majetku. Další oblastí je pak stanovení podmínek pro pořádání, průběh 

a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 

tanečních zábav a diskoték, či stanovením jiných závazných podmínek pro 

konání uvedených akcí. Tato oblast by se zcela jistě dala podřadit pod regulaci 

veřejného pořádku obecně, proto její výslovné uvedení v zákoně o obcích 

považuji za ustanovení speciální vůči ustanovení předchozímu. Poslední oblast, 

ve které mají možnost obce vydávat obecně závazné vyhlášky, slouží  

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně 

životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Konečně mají 

obce možnost využít řadu zákonných zmocnění, které však stejně slouží 

převážně k zabezpečení veřejného pořádku (např. pohyb psů na veřejných 

prostranstvích v obci, provozování hazardních her apod.). 

 

 Aktuální judikatura Ústavního soudu, týkající se obsahu a rozsahu práva 

obcí na jejich vlastní originální novotvorbu připouští, aby obce upravovaly 

rovněž otázky a záležitosti, které jsou již upraveny právními předpisy, či už 

práva veřejného anebo soukromého. Obecně závazné předpisy však musí 

sledovat jiný předmět a cíl než zákony, které danou materii již upravují (to se 

týká např. úpravy veřejné zeleně – viz dále).  

 

 V současné době je samostatná působnost obcí ze strany Ústavního 

soudu chráněna podstatně více, než tomu bylo v minulosti. Typickým příkladem 

tohoto trendu je zrušení ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., 

kterým se mění v současné době již neplatný zákon o loteriích a jiných 

podobných hrách a další související zákony58 omezující možnost obcí regulovat 

provozování interaktivních videoloterijních terminálů na svém území. Dle 

vysloveného názoru Ústavního soudu je součástí práva na samosprávu ve 
                                                           
58 Citované znění předmětného ustanovení: „Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle  

§ 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se 
zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí pro 
ustanovení § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. 
Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 
31. prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně závaznou 
vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění účinném od 1. ledna 2012.“. 
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smyslu ustanovení čl. 8, čl. 100 odst. 1 i čl. 104 odst. 3 Ústavy a ve smyslu nyní 

již ustálené judikatury Ústavního soudu, také možnost obcí prostřednictvím 

vydávání obecně závazných vyhlášek regulovat provoz interaktivních 

videoloterijních terminálů na svém území. K tomu je vhodné zdůraznit, že 

ústavní rozměr práva na samosprávu pochopitelně nelze měnit obyčejným 

zákonem. V tomto konkrétním případě k tomu Ústavní soud neshledal žádný 

legitimní cíl. Dle mého názoru je tak z předmětného nálezu Ústavního soudu 

nutno dovodit, že omezení Ústavou garantovaného práva obcí na 

samosprávu zákonem je v případě odůvodněného postupu zákonodárce 

možné, resp. ani Ústavou zaručené právo obcí na samosprávu není 

zákonem neomezitelné. 

 

 Ve vztahu k uvedenému je tak nezbytné zabývat se vysloveným právním 

názorem59 o rozporu § 10 zákona o obcích s Ústavou. Stanislav Kadečka 

shledává nesoulad mezi zákonnou a ústavní úpravou v rozporu mezi § 10 

zákona obcích a ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy v tom, že pokud Ústava 

jako konkretizaci práva na územní samosprávu stanoví, že zastupitelstva 

mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, pak není 

možné, aby toto právo územního společenství občanů restriktivně omezoval 

zákon. To, že působnost obcí při ukládání povinností obecně závaznými 

vyhláškami obcí je užší než obecná samostatná působnost obcí, je přitom zcela 

zřejmé (viz § 35 odst. 1 a 2 nového zákona o obcích).  

 

Dle mého názoru nelze čl. 104 odst. 3 Ústavy považovat za bezbřehé 

zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek, ale právě k jejich vydávání 

v mezích samostatné působnosti. Protože samostatnou působnost konkrétněji 

vymezuje pouze zákon, je nutno základní mantinely pro vydávání obecně 

závazných vyhlášek formou zákona považovat za ústavně konformní. 

V opačném případě by fakticky nemohlo dojít k jejich rozporu se zákonem, 

                                                           
59 Např. Kadečka Stanislav, Obecně závazné vyhlášky obcí, in Právní rádce, č. 2/2001. 
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neboť by byly na zákonech nezávislé. Obdobně i aktuální komentář60 

k Ústavě chápe zmocnění v § 104 odst. 3 Ústavy jakožto zakotvení pravomoci 

k vydání právního předpisu, vlastní obsah této pravomoci je naplňován až akty 

zákonodárce. V této souvislosti je nutno opětovně poukázat na skutečnost, že 

hlavní město Praha je v případě vydávání obecně závazných vyhlášek 

limitováno nikoliv pouze zákonem, ale i jinými právními předpisy, což vyvolává 

důrazné pochybnosti o naplnění ústavních principů. 

 

Jiná otázka nastává v případě, kdy vydaná obecně závazné vyhláška 

nestanoví povinnosti, byť stanovení povinnosti a možnost vynucení 

požadovaného chování je jedním ze základních znaků právního předpisu. Obce 

však někdy, ne zcela správně, upravují formou obecně závazné vyhlášky 

problematiku, kterou by mohly upravit např. vnitřním předpisem či pravidly. 

Jedná se např. o udělování čestného občanství a cen, pravidla pro poskytování 

půjček z různých obecních fondů apod. V těchto případech obecně závazné 

vyhlášky nejsou vydávány na základě žádného zákonného zmocnění, na 

druhou stranu však neobsahují žádné povinnosti, proto je nelze považovat za 

rozporné se zákonem, i přesto se však jedná o formu zcela nevhodnou.  

 

2.4 Obecně závazné vyhlášky ve srovnání s dalšími právními či 

jinými předpisy obcí 

 

2.4.1 Nařízení 

 

 Právním předpisem, který je vydáván územními samosprávnými celky 

v přenesené působnosti, je nařízení. K vydání nařízení je zapotřebí zákonného 

zmocnění, přičemž tato skutečnost vyplývá z čl. 79 odst. 3 Ústavy, který 

stanoví, že: „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy 

mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu 

                                                           
60 Rychetský, Pavel a kol. Ústava České republiky; Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: 

komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxv, 1196 stran. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 
ISBN 978-80-7478-809-3., str. 1074. 
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zákonem zmocněny.“.61 Jak již bylo uvedeno, jsou na rozdíl od předchozí právní 

úpravy tyto prováděcí právní předpisy označovány jako nařízení, nikoliv obecně 

závazné vyhlášky v přenesené působnosti. Z povahy věci nejsou, obdobně jako 

u obecně závazných vyhlášek, vymezeny věcné oblasti, ve kterých je možné 

nařízení vydávat, ale příslušná zákonná zmocnění vysloveně uvádí, co 

konkrétně a jakým způsobem je možné v nařízení upravit. Jakákoliv odchylka či 

úprava nad rámec zákonného zmocnění znamená postup non lege artis, což je 

podstatný rozdíl ve vztahu k obecně závazným vyhláškám. 

 

 Orgánem, který je oprávněn vydávat nařízení, je rada obce ve své 

vyhrazené pravomoci. To znamená, že pokud je v obci rada obce volena, 

nemůže o vydání nařízení rozhodnout žádný jiný orgán, a to ani zastupitelstvo 

jakožto nejvyšší orgán územního samosprávného celku. Kompetence k vydání 

nařízení přísluší zastupitelstvu pouze v případě, kdy rada obce volena není, 

tedy v nejmenších obcích. Další zásadní rozdíl spočívá v tom, že při vydávání 

nařízení se obce řídí zákony a jinými právními předpisy. Dozorové orgány tak 

mají poměrně ztíženou pozici, kdy posuzují zákonnost nařízení i s prováděcími 

předpisy, na rozdíl od Ministerstva vnitra, které posuzuje obecně závazné 

vyhlášky pouze ve vztahu k zákonům. Na druhou stranu je nutno uvést, že dle  

§ 87 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu přísluší Ústavnímu soudu 

rozhodovat o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých 

ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem.  

I v případě podzákonných právních předpisů tak Ústavní soud posuzuje pouze 

rozpor se zákonem, nikoliv i s jiným právním předpisem, např. s obecně 

závaznou vyhláškou, byť ani takový postup není v některých případech 

vyloučen, a to v případě, kdy přímo zákon předpokládá soulad nařízení 

s obecně závaznou vyhláškou. V této souvislosti lze odkázat na nález 

Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 9/04, dle kterého: „Podle č. 87 odst. 1 písm. b) 

Ústavy Ústavní soud disponuje pravomocí zrušit i právní předpis nižší právní 

síly než zákona, avšak jen pro jeho rozpor s ústavním pořádkem nebo 

zákonem. Ústava nesvěřuje Ústavnímu soudu pravomoc rušit podzákonné 

                                                           
61 Právní předpis, pojmově shodný, vydává i vláda dle čl. 78 Ústavy, se zásadním rozdílem, že nemusí být 

vysloveně k vydání zákonem zmocněna. 
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právní předpisy nižší právní síly pro rozpor s podzákonnými předpisy vyšší 

právní síly nebo dokonce pro rozpor s podzákonným právním předpisem téže 

právní síly. V rovině abstraktní kontroly norem tak Ústavní soud není 

univerzálním strážcem souladu hierarchicky budovaného právního řádu na 

všech jeho stupních. Rozpor podzákonných právních předpisů různé nebo  

i téže právní síly je v našem ústavním systému řešitelný zejména v rovině 

konkrétní kontroly norem při jejich aplikaci ve smyslu čl. 95 odst. 1 Ústavy.“.62 

Nelze tak dle mého názoru zobecnit závěr, že jakékoliv nařízení musí být 

v souladu s obecně závaznými vyhláškami.   

 

Další změnu lze spatřit v místní působnosti nařízení, které může 

v některých případech platit i pro území jiných obcí, přičemž obecně závazná 

vyhláška platí zásadně pro území obce, která ji vydala. Tato skutečnost vyplývá 

z toho, že obecně závazné vyhlášky jsou vydávány v působnosti samostatné, 

která je zásadně vykonávána na území obce (do samostatné působnosti jedné 

obce nemůže žádné jiná obec zasahovat), naproti tomu nařízení je vydáno 

v působnosti přenesené, která je běžně vykonávána orgánem jedné obce na 

území více obcí (např. v případě obecních úřadů obcí s pověřeným obecním 

úřadem či s rozšířenou působností).  

 

 V dalších procesních otázkách je právní úprava v podstatě totožná 

s úpravou obecně závazných vyhlášek. I v případě nařízení je nutno zajistit 

zveřejnění na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, shodně je 

upraveno nabytí platnosti či účinnosti, povinnost zpřístupnit veškeré právní 

předpisy na obecním úřadě či neprodleně po dni vyhlášení nařízení zaslat 

příslušnému krajskému úřadu.   

 

                                                           
62 Ústavní soud k tomu dále dodává, že v případě přenesené působnosti obce zákon může svěřit tuto 

problematiku právním předpisům nižší právní síly a může také upravit vzájemné vztahy mezi nimi. Jestliže 
zákon stanoví, že nařízení obce o stavební uzávěře musí být v souladu s cíli, záměry a dokumentací 
územního plánování (§ 10, § 37 odst. 1 a 2 a § 39 stavebního zákona), pak tímto blanketním způsobem 
závazně vymezil jeho obsah. Pokud nařízení obce o stavební uzávěře nebude v souladu s cíli, záměry  
a dokumentací územního plánování, dostane se do rozporu nejen s konkrétní obecně závaznou vyhláškou 
obce o závazných částech územním plánu, ale i do rozporu se zákonem, který soulad s cíli, záměry  
a dokumentací územního plánování podle obecně závazné vyhlášky přikazuje. Ústavní soud proto je 
příslušný, aby soulad napadeného nařízení obce s takovou obecně závaznou vyhláškou obce posoudil. 
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2.4.2 Opatření obecné povahy 

 

 Právní úprava opatření obecné povahy je obsažena v části šesté 

správního řádu, přičemž sám zákon stanoví, že opatření obecné povahy není 

právním předpisem ani rozhodnutím. Správní řád tak obsahuje pouze 

negativní vymezení opatření obecné povahy, pozitivní definice v právním řádu 

chybí. Taková definice je proto ponechána odborné literatuře, která opatření 

obecné povahy definuje jako abstraktně konkrétní správní akt s konkrétně 

určeným předmětem (konstituuje se jím rozsah práv a povinností v konkrétní 

věci) a s obecně vymezeným okruhem adresátů.63 Opatření obecné povahy je 

poměrně novým institutem v právním řádu, proto bylo potřebné, anebo ještě 

bude potřeba, vypořádat některé problémy, které přinesla zejména aplikace 

tohoto institutu ve vztahu k právním předpisům, zejména v otázce materiálního 

pojetí. 

 

 Problémy zřejmě nečiní situace, kdy právní předpis vysloveně stanoví, že 

územní samosprávný celek vydá opatření obecné povahy. Protože však dle 

soudní judikatury je nezbytné posuzovat právní akty dle svého obsahu, nikoliv 

formy, může se stát, že opatřením obecné povahy je např. nařízení obce 

vydané podle § 23 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Ústavní soud 

dospěl k závěru, že „v kontextu zavedení institutu opatření obecné povahy do 

právního řádu České republiky, již nadále není udržitelný právní názor  

o normativním charakteru místního prostorového určení (konkrétního předmětu 

normy), když v souladu se setrvale uplatňovanou snahou o zvyšování 

standardu ochrany veřejných subjektivních práv, je namístě jeho posouzení 

jako opatření obecné povahy.“.64 Ústavní soud dále zdůraznil, že „nařízení 

(parkovací zóny – pozn. autora) splňuje definiční znaky opatření obecné 

povahy, když pro neurčitý okruh subjektů konkretizuje prostorové vymezení, na 

něž se vztahuje povinnost uložená Ceníkem. Stanovení místní úpravy užití 

místních pozemních komunikací provedené způsobem zakládajícím pro 

                                                           
63 Jemelka, Luboš. Správní řád: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxvi, 818 s. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-484-1., str. 719. 
64 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/08.  



46 
 

účastníky silničního provozu odlišné povinnosti, než které by měli podle obecné 

úpravy užití pozemních komunikací, má tedy povahu opatření obecné povahy v 

materiálním smyslu.“. Nejvyšší správní soud65 v tehdy posuzovaném případě 

tento názor Ústavního soudu respektoval a zákonnost nařízení hlavního města 

Prahy posoudil, přičemž se však vůbec nezabýval formální stránkou přijetí. 

Předmětné nařízení totiž bylo přijato jako nařízení podle dotčených ustanovení 

zákona o hlavním městě Praze, nikoliv procedurálně jako opatření obecné 

povahy dle správního řádu.  

 

S uvedeným právním závěrem se však neztotožnil Městský soud 

v Praze, kdy svým rozsudkem č.j. 3A 186/2016 – 110 ze dne 15. března 2017 

odmítl návrh na zrušení nařízení hl. m. Prahy č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 

5. 4. 2016, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 

s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů. Městský soud v Praze 

uvedl podrobnou argumentaci, se kterou se zcela ztotožňuji. Za nejdůležitější 

považuji závěr, že materiální pojímání opatření obecné povahy nemůže 

překlenout skutečnost, že výslovně vyjádřenou vůlí zákonodárce bylo 

rozhodovat o tomto dopravním omezení formou normativního správního aktu. 

Pokud bychom měli zcela ignorovat vůli zákonodárce stanovit pravidla 

konkrétně určeným právním aktem, pak bychom zcela popřeli princip právní 

jistoty všech adresátů a současně i vydavatelů těchto právních aktů. 

 

 Obecná úprava opatření obecné povahy je obsažena v části šesté 

správního řádu, konkrétně § 171 a násl. Z povahy věci se jedná o poněkud 

odlišný způsob přijímání než u právních předpisů územních samosprávných 

celků. Návrh opatření obecné povahy musí být odůvodněn, projednán 

s dotčenými orgány a vyvěšen alespoň na dobu 15 dnů na úřední desce všech 

obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má dotýkat. K návrhu 

mohou dotčené osoby a kdokoliv, jehož práva povinnosti nebo zájmy mohou být 

                                                           
65 Rozsudek ze dne 30. 1. 2012, č. j. 9 Ao 8/2011 – 68. 
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opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatňovat své připomínky a námitky. 

Správní orgán se musí s uplatněnými připomínkami náležitě vypořádat.  

 

 Specificky je upraven rovněž dozor nad zákonností obsahu opatření 

obecné povahy, který lze provést v přezkumném řízení, přičemž přezkumné 

řízení je možné zahájit pouze do 3 let od jeho účinnosti. Návrh na zrušení 

opatření obecné povahy nebo jeho částí lze podat také k soudu, a to do 3 let 

ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti.66 

 

2.4.3 Vnitřní předpisy, směrnice a jiné 

 

 Od právních předpisů je nutno odlišovat tzv. vnitřní předpisy, které 

vydávají územní samosprávné celky, resp. jejich orgány k regulaci svých 

vlastních záležitosti (postupy v rámci řešení určitých záležitostí, pravidla 

chování svých zaměstnanců apod.). V některých případech je jejich vydání 

předpokládáno zákonem. Podle § 110 odst. 4 písm. e) zákona o obcích může 

tajemník obecního úřadu, příp. rada obce vydat spisový řád, skartační řád  

a pracovní řád obecního úřadu či další vnitřní směrnice obecního úřadu. 

V hlavním městě Praze je to ředitel Magistrátu, který vydává svým nařízením 

zejména pracovní řád, spisový řád a skartační řád Magistrátu. Z uvedené dikce 

lze dovodit, že ředitel Magistrátu může vydat prakticky obsahově jakékoliv 

nařízení týkající se zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do 

Magistrátu (např. nařízení k postupu poskytování informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb.). Obdobně to platí i pro tajemníky úřadů městských částí 

hlavního města Prahy, na které se vztahují obdobně práva a povinnosti ředitele 

Magistrátu hlavního města Prahy. Jak z uvedeného vyplývá, ředitel Magistrátu  

a tajemníci úřadů městských částí mají větší samostatnost při vydávání 

vnitřních předpisů, neboť na rozdíl od tajemníků obecních úřadů jim do této 

pravomoci nemůže rada zasahovat. Osobně se domnívám, že pojem nařízení, 

používaný zákonem o hlavním městě Praze, není příliš šťastný, neboť muže být 

                                                           
66 Řízení o vydání opatření obecné povahy nelze obnovit podle § 100 správního řádu, jak vyplývá ze 

závěru č. 2 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu z let 2005 až 2016. 
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zaměňován s nařízením, vydávaným radou hlavního města Prahy. Pojem 

směrnice, používaný zákonem o obcích, je mnohem vhodnější.67 

 

 Za určitý druh vnitřních předpisů považuji i pravidla, schválená starostou, 

radou a zastupitelstvem obcí. Těmito pravidly mohou být stanoveny postupy při 

výkonu samostatné působnosti samotných obcí. Může se jednat např.  

o pravidla pro nakládání s obecním majetkem, pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek či pravidla pro přípravu právních předpisů obce. Za vnitřní pravidla lze 

v této souvislosti považovat i jednací řády rady a zastupitelstva obcí, kdy si tyto 

orgány samy upravují své vnitřní postupy. Zajímavostí v tomto případě je, že 

jednací řády mohou být fakticky měněny ad hoc bez jakékoliv jejich formální 

úpravy. Odchýlení se od jednacího řádu schválené většinou orgánu, a to  

i konkludentně, je možné považovat za jednorázovou změnu. Na rozdíl od 

jednacího řádu např. poslanecké sněmovny totiž jednací řády zastupitelstev či 

rad obcí nemají formu zákona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Zákon o krajích pro změnu pouze stanoví, že ředitel krajského úřadu vydává zejména organizační  

a pracovní řád, spisový řád a skartační řád krajského úřadu, aniž by sám specifikoval, jakou formou se tak 
má stát.  



49 
 

3. Úprava místních záležitostí veřejného pořádku 

        

 Veřejný pořádek je jednou z oblastí, jejíž regulace je pro obce nesmírně 

důležitá, což lze vyvodit i ze skutečnosti, že obecně závazné vyhlášky regulující 

veřejný pořádek jsou nejčastěji vydávanými vyhláškami vůbec. Je nutno říci, že 

v rámci regulace místních záležitostí lze pod veřejný pořádek zařadit prakticky 

cokoliv, co přímo způsobuje narušení občanského soužití, případně může 

takovému narušení předcházet68 (v tomto případě používá Ústavní soud pojem 

„předpolí“), byť ve vztahu k aktuální judikatuře Ústavního soudu je možnost 

regulace předpolí omezena (viz dále). Obce tak mohou zejména stanovit, které 

činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s 

dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze 

na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že 

na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány.  

 

 Dle aktuální judikatury Ústavního soudu se však regulace místních 

záležitostí veřejného pořádku nemusí vztahovat pouze na veřejná 

prostranství, jak by mohlo vyplývat s ustanovení § 10 písm. a) zákona  

o obcích. V nálezu sp. zn. Pl ÚS 35/06 Ústavní soud poznamenal, že 

„pravomoc obce stanovovat povinnosti k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku se neomezuje jen na veřejná prostranství, jak by snad 

mohlo vyplývat z ustanovení věty za středníkem v § 10 písm. a) zákona  

o obcích. Jak bylo uvedeno výše, jde jen o demonstrativní výčet. Obec tedy 

svou regulaci může uplatnit i na činnosti odehrávající se na jiných místech než 

veřejných prostranstvích, pokud se jejich následky projevují na veřejných 

prostranstvích, nebo pokud jsou způsobilé veřejný pořádek v obci narušit“. 

Takovýto závěr má zcela jistě smysl a je správný. V opačném případě by obce 

neměly žádný nástroj regulace hluku a hlučných činností, které narušují veřejný 

pořádek v obci, avšak odehrávající se na soukromých pozemcích či  

                                                           
68 V rámci regulace konzumace alkoholických nápojů takovou činností může být např. i zdržování se 
s otevřenou láhví na veřejném prostranství, případně regulace provozní doby hostinských zařízení, kdy 
k narušování veřejného pořádku dochází osobami, opouštějícími takovou provozovnu v nočních hodinách.  
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v obytné zástavbě. Prioritou úpravy místních záležitostí veřejného pořádku je 

však bezpochyby regulace činností právě na veřejných prostranstvích.  

 

Veřejným prostranstvím je dle platného znění § 34 zákona o obcích třeba 

rozumět všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 

bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jak by se mohlo z uvedeného 

ustanovení zdát, je nutno za veřejné prostranství pokládat pouze takový 

prostor, který slouží obecnímu užívání, a to bez dalšího. Definici veřejného 

prostranství obsaženou v § 34 zákona o obcích nelze podle názoru Ústavního 

soudu považovat za příliš širokou69, neboť slova „a další prostory přístupné bez 

omezení obsažená v tomto ustanovení je nutné vykládat tak, že nejde  

o jakékoliv prostory, tj. "jiné prostory", ale že jde o prostranství mající obdobný 

charakter jako náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná 

zeleň.“. 

 

Co se týče míst, na kterých mohou obce regulovat činnosti, které nejsou 

žádoucí v rámci běžného života v obci, je nutno dodat, že prozatímně není 

možný plošný zákaz takřka všech činností (kromě prostituce) na všech 

veřejných prostranstvích, případně celém území obce. Obec by měla regulaci 

určitého chování vztahovat zásadně na určitá, ve vyhlášce vymezená místa, 

případně doby, a to hlavně s přihlédnutím k povaze chování a jeho způsobilosti 

(významnou měrou) narušit veřejný pořádek v obci. Např. v rámci regulace 

hluku by se tato regulace měla vztahovat zejména na místa v zastavěné části 

obce, kde má regulovaná činnost reálně možnost způsobit nežádoucí důsledky 

občanům obce. Pokud se však jedná o obec menší, bylo by podle mě vhodné,  

a v některých případech i potřebné, regulovat určité činnosti plošně (např. 

používání zábavné pyrotechniky v kterékoliv části obce může narušit veřejný 

pořádek na celém jejím území), a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná  

o prostranství veřejná či nikoliv.  

 

                                                           
69 Blíže viz Nález Pl. ÚS 21/02, kterým Ústavní soud zamítnul návrh skupiny poslanců Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení § 34 zákona o obcích. 
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Obce jsou v rámci zákonného zmocnění v ustanovení § 10 písm. a) 

zákona o obcích limitovány skutečností, že se případný zákaz musí vztahovat 

na „některá veřejná prostranství v obci“, a to především na základě místních 

podmínek a zkušeností samotné obce. Např. zákaz konzumace alkoholických 

nápojů obec zakáže např. v dostatečně konkretizovaném okolí místního 

hostinského zařízení, kde dochází k narušování veřejného pořádku, přičemž 

někteří zákazníci zůstávají na lavičce před takovou provozovnou (nebo v jejím 

okolí) i po zavírací době. Při takto stanoveném zákazu se však tyto osoby 

mohou přemístit do jiné části obce a daná úprava se tak může míjet svým 

účinkům. Lze proto doporučit takový zákaz vztáhnout např. na zastavěné 

území, byť je otázkou, zda zejména u větších měst by byl takto stanovený 

zákaz ještě v souladu s principem proporcionality.70  

 

Co se však výše popsaného principu proporcionality týče, je nutné na 

tomto místě zmínit nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/09, kde se Ústavní 

soud také zabýval otázkou proporcionality (zejména v bodu 27 předmětného 

nálezu). V uvedeném nálezu jednak připustil plošnou regulaci provozní doby 

hostinských zařízení na území města Vodňany (regulace všech hostinských 

zařízení na území města), byť lze samozřejmě hovořit o proporcionalitě 

z hlediska času, nejedná se tedy o úplný zákaz. Samotný princip proporcionality 

a nutnost jeho dodržování, co se týká ochrany veřejného pořádku na území 

obce, bude dle mého názoru v budoucnu nutno v rámci některých činností 

(např. u pyrotechniky) přehodnotit. Toto tvrzení podporuje i nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 57/13, kde Ústavní soud sice neposuzoval obecně 

závaznou vyhlášku, nýbrž nařízení obce o zákazu podomního prodeje na celém 

území města Františkovy Lázně, přičemž sám uvedl, že „na tom nemění ani 

skutečnost, že se uvedené zákazy vztahují na celé území obce. Jejich účelem 

je totiž zamezení jednání, jež v konkrétních poměrech obce narušuje veřejný 

                                                           
70 Plošný zákaz je možný rovněž v případech, kdy tak výslovně stanoví právní předpis. Dle zákona  

o hazardních hrách může obec přistoupit k úplnému zákazu na celém svém území. 
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pořádek a působí na její obyvatele obtěžujícím způsobem, přičemž tento 

nežádoucí jev se může týkat všech částí obce“.71  

 

 

3.1 Hluk a hlučné činnosti 

  

  Obce mají možnost regulovat hluk a hlučné činnosti nejen v době 

nočního klidu, ale v rámci zachování principu proporcionality i v době denní. 

V současné době je doba nočního klidu stanovena přímo zákonem o některých 

přestupcích (ustanovení § 5 odst. 6), přičemž dobou nočního klidu se rozumí 

doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Stanovení konkrétní doby nočního 

klidu bylo provedeno zákonem č. 494/2012 Sb.72, a to z důvodu právní jistoty, 

zejména „má-li být vůči někomu uplatněn postih za přestupek, je nezbytné, aby 

byl pojem „doba nočního klidu“ jasně vymezen přímo v zákoně, a to obecně tak, 

aby byl použitelný (vzhledem k absenci jiné výslovné úpravy) ve všech 

případech, tedy nejen pro účely řízení o přestupku“.73 Do doby stanovení 

konkrétního vymezení doby nočního klidu měly obce možnost tuto dobu 

stanovit přímo v obecně závazných vyhláškách.  

 

Dalo by se říct, že v této oblasti tak měly obce mnohem více prostoru 

k úpravě v rámci místních záležitostí veřejného pořádku i ve vztahu k potřebám 

svých občanů74. Obce totiž mohly dobu nočního klidu nejen zkrátit či úplně 

zrušit, ale na druhou stranu i přiměřeně prodloužit (např. až do 8:00), což za 

současné právní úpravy možné není. Dle výše uvedeného ustanovení může 

obec obecně závaznou vyhláškou75 stanovit výjimečné případy, zejména 

                                                           
71 Tuto tendenci ostatně reflektuje i sám zákonodárce, kdy bylo novelou živnostenského zákona (zákon  

č. 289/2017 Sb.) umožněno prostřednictvím nařízení obce zakázat některé formy prodeje zboží nebo 
poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a to v celé obci nebo v její části. 
72 A to ještě ve vztahu k předchozímu zákonu č. 200/1999 Sb. 
73 Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 494/2012 Sb., změna zákona o přestupcích, trestního 
zákona a některých dalších zákonů. 
74 Bylo tak např. možné dobu nočního dobu prodloužit, nikoliv pouze zkrátit. Fakticky se však nic 
dramaticky nemění, neboť hluk lze regulovat i době denní (místo stanovení doby nočního klidu od 24:00 
do 8:00 je možné stanovení doby pouze do 6:00, přičemž od 6:00 do 8:00 je nutná regulace hlučných 
činností). 
75 Zákon č. 494/2012 Sb. původně obsahoval i zákonné zmocnění ke stanovení výjimky z doby nočního 
klidu i rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky. Toto zmocnění však bylo vypuštěno 
zákonem č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
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slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního 

klidu dodržována. Z uvedeného vyplývá, že jakékoliv prodloužení doby nočního 

klidu zákon nepředpokládá. Domnívám se, že v rozporu se zákonem by bylo  

i posunutí doby nočního klidu (např. od 24:00 do 8:00). Obec by v takovém 

případě sice dobu nočního klidu fakticky neprodloužila a její délka by zůstala 

stejná, byla by však stanovena i po 6:00, což zákon neumožňuje. 

 

 „Starý“ přestupkový zákon účinný do 30. září 2016 umožňoval obcím 

stanovit výjimku z doby nočního klidu i rozhodnutím vydaným na základě 

obecně závazné vyhlášky, tedy zákonné zmocnění pro udělení výjimky ad hoc. 

Pokud může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, 

zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je 

doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, tak nebude problém 

přímo v obecně závazné vyhlášce stanovit některé kulturní akce, které se na 

území obce pravidelně opakují. Problém může nastat v případě, kdy bude 

plánována akce nová a bude žádoucí na takovou akci zkrátit dobu nočního 

klidu. V takovém případě bude nutné novelizovat obecně závaznou vyhlášku. 

Ještě problematičtější se jeví úprava či regulace rodinných akcí formou obecně 

závazné vyhlášky. Je v rozporu se zákonem, a to zejména z hlediska 

diskriminace, aby obecně závazná vyhláška stanovila kratší dobu nočního klidu 

pouze některým osobám (výslovně uvedených v obecně závazné vyhlášce), 

případně stanovila kratší dobu nočního klidu obecně u všech rodinných akcí, 

což by však nebylo v souladu s § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích, 

neboť by se nejednalo o požadovanou výjimečnost.  

 

Vypuštění možnosti stanovit rozhodnutím obce kratší nebo žádnou dobu 

nočního klidu z přestupkového zákona a zachování tohoto stavu i po 1. červenci 

2017 je proto nutno hodnotit jako nesprávné. Důvod, proč k takovému kroku ze 

strany zákonodárce došlo, se nedozvíme ani z důvodové zprávy k zákonu  

č. 204/2015 Sb. Lze se domnívat, že k tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu 

                                                                                                                                                                          
předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
Tato úprava zůstala zachována i po nabytí účinnosti zákona č. 251/2016 Sb. 
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častého využívání povolování výjimek pouhým rozhodnutím příslušného orgánu 

obce.  

 

Dle názoru Ústavního soudu, který vyslovil v nálezu sp. zn. Pl ÚS 4/16 

„je výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo 

žádná, proto třeba vymezit natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli počet  

a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat. Takovéto dny je pak 

třeba vymezit buď konkrétním datem (například 1. 1.), datovatelným obdobím 

(například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním 

tradicím předvídatelné.“. V této souvislosti je proto nutné poznamenat, že 

stanovení výjimečných případů není bezbřehé a obce se musí řídit poněkud 

přísnými mantinely. V posuzovaném případě město Chrastava stanovilo dobu 

nočního klidu od 02:00 hodin do 06:00 hodin v době konání společenských  

a kulturních akcí pořádaných městem. Dle názoru Ústavního soudu tak město 

Chrastava z věcné působnosti dané zákonem o přestupcích vykročilo tím, že 

„zkrácení doby nočního klidu navázalo na dny, kdy se rozhodne uspořádat akci, 

aniž by zároveň tyto dny předem specifikovalo či podrobněji vymezilo okolnosti, 

za nichž k uspořádání akce přistoupí, tedy aniž by lidem žijícím v obci umožnilo 

předvídat počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí 

v roce.“.76  

 

S regulací hluku a hlučných činností úzce souvisí regulace tzv. 

technoparty, a to zejména ve vztahu k zajištění nočního klidu v obci.  

I případným přijetím obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro 

pořádání kulturních akcí však může být problematické a pro obce je mnohdy 

nemožné porušení těchto právních předpisů postihovat, zejména v případech, 

                                                           
76 Obdobný případ z vyjmutí působnosti obce z povinností vyplývajících z obecně závazné vyhlášky 

posuzoval Ústavní soud v případě města Cheb. Město Cheb svojí obecně závaznou vyhláškou zakázalo 
provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů na území města, neboť ji považovalo za činnost, která by 
mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy a současně z tohoto zákazu stanovilo 
obecnou výjimku pro všechny akce pořádané městem Cheb, přičemž ostatním subjektům vyhláška 
umožňovala získat ad hoc výjimku rozhodnutím Rady města Cheb, a to na základě písemné žádosti. 
Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 35/13 jde o nedůvodně nerovný přístup města k sobě samému na straně jedné  
a k ostatním fyzickým a právnickým osobám na straně druhé, a to proto, že je zaveden odlišný právní 
režim pro druhově obdobné či shodné akce pouze na základě osoby pořadatele akce. Obecně závazná 
vyhláška tak zavedla de facto dva odlišné právní režimy pro provádění pyrotechnických efektů  
a ohňostrojů na vymezeném území města. 
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kdy není možné, anebo je značně obtížné, dohledat pořadatele takové akce. 

V této souvislosti bylo do 1. července 2017 možné řešení v aplikaci ustanovení 

§ 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 200/1990 Sb., který poskytoval možnost postihu 

nejen pořadatele veřejné produkce hudby, nýbrž i osoby, která poskytla stavbu, 

jiné zařízení nebo pozemek k veřejné produkci hudby, aniž by zajistila, že hluk 

z ní nepřekročí stanovené hygienické limity. Za tento přestupek bylo možné 

uložit pokutu až 50 000 Kč. V součinnosti s orgánem veřejného zdraví a policií 

byl právě postih majitele pozemku, na kterém se tyto akce uskutečňují, dle 

mého názoru účinnějším prostředkem než postih jednotlivých pořadatelů. 

V současné době je možné obdobně postupovat podle § 92g odst. 1 zákona  

o ochraně veřejného zdraví, dle kterého se přestupku dopustí mimo jiné  

i osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení 

nebo pozemek, a to tím, že v rozporu s § 30 odst. 1 tohoto zákona nezajistí, 

aby nebyl překročen hygienický limit hluku nebo vibrací. 

 

 Regulace hlučných činností (např. používání hlučných strojů a zařízení - 

sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) je možná 

v denní době77, avšak pouze na základě dodržení principu proporcionality  

(v tomto případě se jedná o proporcionalitu časovou). Lze tak například uložit 

zákaz provozu hlučných zařízení či provádění hlučných činností v nevhodnou 

denní dobu (o nedělích a státních svátcích, v sobotu a neděli od 06:00 do 14:00 

apod.). Nelze však zakázat provádění takových činností např. celý víkend, resp. 

několik po sobě následujících dní. Judikatura je k dané problematice zcela 

jednoznačná, např. v nálezu Pl. ÚS. 44/06 Ústavní soud konstatoval: „Stejně 

tak omezení v podobě povinnosti zdržet se v tam uvedených denních dobách  

o nedělích a dnech pracovního klidu všech prací se zařízeními způsobujícími 

hluk hodnotil Ústavní soud jako přípustné. Vycházel především z toho, že 

příslušné činnosti nejsou v obci zcela zakázány, ale pouze přiměřeně omezeny. 

Potřebné hlučné práce tedy lze vykonávat, ovšem pouze v čase, kdy budou 

                                                           
77 Nic patrně nebrání takové regulaci i v době noční, která by však byla poněkud zbytečná, neboť by se 
jednalo o naplnění skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona o některých 
přestupcích. 
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zásahy do oprávněných zájmů ostatních obyvatel obce minimální. Takovou 

formulaci je třeba považovat za ústavně souladnou“.  

 

V souladu se zákonem by tak byl zákaz používání hlučných zařízení 

celou neděli a příp. ve dnech pracovního klidu, v sobotu by však již takové 

činnosti museli být povoleny. V některých případech může nastat situace, že 

příslušný zákaz bude trvat i několik po sobě jdoucích dní (v neděli a následující 

den státního svátku, příp. několik státních svátků po sobě), nicméně taková 

situace nastane pouze výjimečně, proto nelze podle mého názoru namítat 

neproporcionalitu a nepřiměřený zásah do výkonu některých práv. 

 

 Regulace ochrany před hlukem a jinými škodlivými činnostmi, zejména 

vibracemi, je rovněž regulována na úrovni zákona, a to konkrétně zákona  

o ochraně veřejného zdraví. Na rozdíl od úpravy místních záležitostí veřejného 

pořádku je však nutno upozornit na odlišný předmět a cíl této zákonné regulace. 

Jedná se totiž o hluk a vibrace vyvolané výrobní nebo jinou podnikatelskou 

činností, přičemž zákon vyjmenovává konkrétní subjekty, které jsou povinné 

technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem78 zajistit, aby hluk nepřekračoval 

hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 

venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní 

prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické 

osoby.79  

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví účinný do 30. listopadu 2015 v § 32 

speciálně upravoval i hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce 

hudby (koncertu, taneční zábavy, artistické produkce s hudbou apod.). Platná 

právní úprava již § 32 neobsahuje, proto hlukové limity pro veřejnou produkci 

hudby a hluk z provozoven služeb mohou regulovat přímo obce obecně 

                                                           
78 Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
79 Ustanovení § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
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závaznou vyhláškou. Jedná se totiž o podmínku pro konání akce dle ustanovení 

§ 10 písm. b) zákona o obcích. 

 

Co je však důležité zmínit, předmětem regulace zákona na ochranu 

veřejného zdraví však nebyla a není ochrana veřejného pořádku, ale právě 

ochrana veřejného zdraví, tzn. muselo by se patrně jednat o hluk dlouhodobý, 

mající vliv na zdraví člověka.  

 

Zaměření zákona o ochraně veřejného zdraví zdůrazňuje rovněž 

judikatura Ústavního soudu, přičemž stanoví, že úprava tohoto právního 

předpisu směřuje na dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a „na 

ochranu před hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvání hlukové 

zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva. Cílem této regulace tedy není hluk 

jednorázový, méně intenzívní, který však může narušit veřejný pořádek  

a soužití v obci.“80  

 

3.2 Regulace požívání alkoholu a kouření na veřejných 

prostranstvích 

 

 Regulace požívání alkoholu na veřejných prostranstvích je jedním 

z důležitých nástrojů zabezpečení veřejného pořádku na území obcí, neboť 

narušování klidného společenského a občanského soužití je v mnoha 

případech způsobeno právě v souvislosti s požitím či požíváním alkoholických 

nápojů81. Kromě ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích má obec možnost 

k regulaci požívání alkoholu na veřejných prostranstvích využít i speciální 

zákonné zmocnění, obsažené v ustanovení § 17 zákona o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek. Konkrétně se jedná o možnost zakázat 

konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti 

přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším  

18 let, anebo omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na 

                                                           
80 Blíže viz nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 
81 Dle zákona č. 65/2017 Sb. se alkoholickým nápojem rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % 
objemových ethanolu. 
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určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě 

konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti 

 

 Problematika regulace požívání alkoholických nápojů však nebyla od 

počátku chápána jako samozřejmá a místním samosprávám přímo zákonem 

umožněna. Ústavní soud zrušil ve svých nálezech z roku 200782 dotčená 

ustanovení obecně závazných vyhlášek, týkajících se zákazu konzumace 

alkoholu na veřejných prostranstvích s odůvodněním, že „Problematiku 

konzumace alkoholických nápojů, kouření a požívání jiných návykových látek 

řeší zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon  

o návykových látkách"). Zákon mimo jiné stanoví opatření, která mají omezit 

dostupnost tabákových výrobků, a vymezuje místa, kde se kouření zakazuje  

(§ 8 odst. 1); mezi těmito místy vypočítává též čekárny veřejné silniční a drážní 

dopravy a městské hromadné dopravy, a vnější i vnitřních prostory všech typů 

škol a školských zařízení. V případě alkoholu vedle opatření, která sám stanoví, 

zákon o návykových látkách opravňuje obec, aby obecně závaznou vyhláškou 

omezila nebo zakázala prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů. 

Může tak ale učinit pouze v souvislosti s konáním kulturní, společenské nebo 

sportovní akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu problémů  

a negativních společenských jevů způsobených jednáním fyzických osob pod 

vlivem alkoholu, a to jen v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých 

místech. Zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích bez 

splnění uvedených kritérií však z žádné právní normy dovodit nelze. Čl. 3 

odst. 6 písm. l) vyhlášky je zde se zákonem o návykových látkách v kolizi.“ 

K tomu je nutno dodat, že uvedený závěr formuloval Ústavní soud v době, kdy 

pro vydávání obecně závazných vyhlášek bylo dle jeho názoru ještě potřeba 

zvláštního zákonného zmocnění.  

 

                                                           
82 Nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/06 ze dne 20. 2. 2007 ve věci obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav 
a nálezu sp. zn. Pl. ÚS 44/06 ze dne 3. 4. 2007 ve věci obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko. 
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 Uvedený náhled na posuzování konzumace alkoholu byl nadále 

neudržitelný s ohledem na počet obcí, které měly zájem tuto problematiku 

upravovat, a to zejména s odůvodněním, že jejich snahou není ochrana 

veřejného zdraví, nýbrž zabezpečení veřejného pořádku a rovněž celkové 

změny pohledu Ústavního soudu na výklad čl. 104 odst. 3 Ústavy. Výsledkem 

tak byl závěr, že: „Regulace konzumace alkoholu na některých veřejných 

prostranstvích obce obecně závaznou vyhláškou je dle zákona možná, pokud 

se vzhledem ke konkrétním místním podmínkám jedná o jev, který je způsobilý 

narušit veřejný pořádek, dobré mravy či bezpečnost, zdraví a majetek v obci.“83, 

a to především s ohledem na skutečnost, že cíl a předmět regulace podle § 10 

písm. a) zákona o obcích je odlišný od cíle a předmětu regulace zákona  

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

  

Obecně lze tedy říci, že obce mají možnost v rámci výkonu 

samostatné působnosti dle ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích 

stanovit, na kterých veřejných prostranstvích v obci je možné omezit či 

zakázat užívání alkoholických nápojů. Kromě samotné konzumace lze 

rovněž upravit tzv. předpolí takové konzumace, tedy zdržování se 

s otevřenou láhví na veřejném prostranství.84 

 

V souvislosti s regulací konzumace alkoholických nápojů regulují obce  

i užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Jedná 

se o chemické látky primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde 

mění mozkové funkce a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí 

a chování, přičemž osoby pod jejich vlivem mohou mít sklony k vandalismu  

a projevům násilí. Mohou tedy ohrozit veřejný pořádek, dobré mravy, mravní 

výchovu dětí a mládeže, bezpečnost, zdraví a majetek ve městě. Takovou 

regulaci je proto nutno považovat za přípustnou. 

 

                                                           
83 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/05. 
84 Zákaz zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým 
nápojem subsumovat pod zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství lze, pročež je možné i na 
ně vztáhnout uznání jeho regulace obecně závaznou vyhláškou, jak konstatoval Ústavní soud ve svém 
nálezu sp. zn. 11/09. 
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 Speciální zákonné zmocnění je obsaženo v ustanovení § 17 zákona  

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, které obcím 

umožňuje v samostatné působnosti v případě konání kulturní, společenské 

nebo sportovní akce přístupné veřejnosti obecně závaznou vyhláškou omezit 

nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech 

prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání 

kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti.  

 

 Z výše uvedeného zákonného zmocnění je patrné, že obce mají možnost 

omezit nebo zakázat časově anebo místně prodej, podávání a konzumaci 

alkoholických nápojů85. Nutnost zachování určité proporcionality stanovuje 

obcím přímo zákonodárce, a to z hlediska času (logicky po dobu trvání určité 

akce – nevylučuje trvání i delší) a z hlediska místa (nelze regulovat na celém 

území obce, jak vyplývá ze samotné formulace zákonného ustanovení, dle 

kterého lze regulaci provést na „určitých místech“). Zejména v případě menších 

obcí bych nepovažoval za rozporné se zákonem i stanovení takového určitého 

místa i území celé obce, v případě větších měst by však již bylo nutno 

celoplošný zákaz považovat za neproporcionální. 

  

Za ustanovení v současné době sporné je dle mého názoru považovat 

např. zákaz zdržování se osob pod vlivem alkoholu na některých veřejných 

prostranstvích, což je jedna z cest postupu obcí v případě, že samotný zákaz 

konzumace nebude účinný tak, jak by si samy obce představovaly. Dle mého 

názoru není v současné době možné obecně regulovat kouření na veřejných 

prostranstvích, neboť tato činnost není bez dalšího zřejmě způsobilá narušit 

veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 

zdraví a majetku. Judikatura Ústavního soudu k této otázce prozatím 

neexistuje.  

 
                                                           
85 Tato právní úprava je poněkud odlišná od právní úpravy podle zákona č. 379/2005 Sb., opatřeních  

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami  
a o změně souvisejících zákonů, dle kterého bylo možné omezení prodeje v případě, že obec vyhodnotila 
v souvislosti s konáním určité, pravidelně se opakující či pouze jednorázové akce na svém území riziko, 
které muselo být ovšem důvodné (např. ze zkušeností obce, zejména lze uvést konání fotbalových či 
jiných sportovních akcí). 
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Specifický způsob regulace kouření však na úrovni místních záležitostí 

možný je, a to na základě speciálního zákonného zmocnění § 17 odst. 1 

zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dle kterého 

může obec obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání 

elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti 

školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob 

mladších 18 let. 

 

Kromě již v ustanovení § 8 zákona o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek uvedených veřejnosti přístupných místech, na kterých 

je zakázáno kouřit86, mají obce možnost zákonem stanovený zákaz rozšířit na 

další místa, na kterých se zdržují osoby mladistvé, případně na akcích jim 

určených. 

 

Uvedené ustanovení navazuje na předchozí právní úpravu, konkrétně  

§ 9a zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, které bylo do uvedeného 

zákona vloženo zákonem č. 305/2009 Sb., přičemž snahou zákonodárce byla 

větší ochrana dětí a mladistvých před dopady kouření87. Obce tak mají možnost 

ve své samostatné působnosti rozhodnout, to zejména vzhledem k místním 

znalostem, na kterých veřejně přístupných dětských hřištích, sportovištích či ve 

vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních  

                                                           
86 Přičemž se jedná zejména o veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory, budovy státních orgánů  

a orgánů územních samosprávných celků, dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy  
a městské hromadné dopravy, ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení, 
uzavřených zábavních prostorách jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně, dále ve sportovních 
halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání či ve vnitřních prostorách zdravotnických 
zařízení všech typů, ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb či zoologických zahrad. 
87 Z důvodové zprávy k zákonu č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních  

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami  
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá následující: „Platná právní úprava 
sice zakazuje kouřit ve vnějších a vnitřních prostorách škol a školských zařízení, nepamatuje však i na 
další veřejně přístupná místa, kde se pravidelně pohybují děti a mládež. Jde především o veřejnosti 
přístupná dětská hřiště a veřejná sportoviště. Taktéž nepamatuje na ochranu dětí a mladistvých na 
sportovních, kulturních nebo společenských akcích přístupných veřejnosti. Navrhovaná změna tak lépe 
umožní obcím v samostatné působnosti chránit děti a mládež před negativními vlivy kouření. Samosprávy 
obcí mají, díky znalosti vlastního prostředí a díky komunikaci se svými spoluobčany, nejlepší přehled  
o výše uvedených veřejně přístupných místech a pořádaných akcích, kde je vhodné a účelné děti  
a mládež chránit před tabakismem. Obce získají možnost dočasně nebo trvale zakázat kouřit na shora 
uvedených místech a akcích vydáním obecně závazné vyhlášky.“. 
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a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních a společenských 

akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám 

mladším 18 let, bude kouření zakázáno. Dle důvodové zprávy k uvedenému 

zákonu toto opatření „přinese preventivní účinek z hlediska omezení účinků 

pasivního kouření na děti a mládež a z hlediska omezení tzv. “vizuálního 

efektu”, neboli negativního příkladu kouření tabákových výrobků na tuto 

bezprostředně nejvíce ohroženou skupinu.“.  

 

Zůstává však otázkou, zda by tyto zákazy na uvedených veřejnosti 

přístupných místech neměly být stanoveny přímo v ustanovení § 8 zákona  

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Pouze takovým 

způsobem by došlo k důsledné ochraně dětí a mladistvých před následky 

kouření. Tato skutečnost je zřejmá z počtu vydaných obecně závazných 

vyhlášek dle předmětného zákonného zmocnění, kterých nebude zcela jistě 

mnoho.      

 

Za porušení obecně závazné vyhlášky lze uložit dle ustanovení § 4 odst. 

2 zákona o některých přestupcích pokutu až do výše 100 000 Kč a omezující 

opatření. V případě porušování zákazu konzumace alkoholu se však takového 

jednání dopouštějí i osoby, od kterých je případná uložená pokuta prakticky 

nevymahatelná. V této souvislosti je však možné uložit sankci propadnutí věci 

dle § 48 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v daném 

případě samotného alkoholu, což lze považovat za účinné (a v některých 

případech i jediné možné) opatření v boji s narušováním veřejného pořádku, 

jakožto následku konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.   

 

3.3 Regulace prostituce 

 

 V rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je regulace 

prostituce dalším důležitým nástrojem, který dává obcím možnost nejenom 

omezit, ale i úplně vytěsnit tuto činnost za hranice obce, alespoň co se týče 

jejího nabízení na veřejných prostranstvích. Samotnou prostituci považuje 
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Ústavní soud88 za tak závažné jednání způsobilé narušit veřejný pořádek či být 

v rozporu s dobrými mravy, že na její regulaci není nutno nahlížet z hlediska 

principu proporcionality. Jinými slovy není nutné v obci vymezit veřejně 

přístupná místa, kde prostituci či její nabízení obec umožnit musí.  

K opodstatněnosti plošného zákazu nabízení sexuálních služeb na veřejných 

prostranstvích obce Ústavní soud dospěl v kontextu existujících 

mezinárodněprávních závazků České republiky, povahy regulované činnosti 

(představující obecné ohrožení dobrých mravů a výrazné ohrožení mravní 

výchovy dětí a mládeže) a konečně i v kontextu úplné absence úpravy na 

zákonné úrovni. Dále je nutno uvést, že pokud by se následky projevovaly na 

veřejných prostranstvích anebo by způsobovaly narušení veřejného pořádku  

v obci, bylo by možné regulaci prostituce vztáhnout i na jiná než veřejná 

prostranství.    

 

3.4 Provozní doba hostinských zařízení 

 

 V rámci regulace provozní doby hostinských zařízení vystupuje do 

popředí konflikt dvou ústavně zaručených práv, a to mnohem více než 

v jiných oblastech regulace veřejného pořádku. Na jedné straně dle čl. 10 odst. 

2 Listiny právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého  

a rodinného života, mimo jiné i právo na pokojné bydlení a spánek, jakožto užší 

vymezení výše uvedeného článku Listiny, na straně druhé čl. 26 odst. 1 Listiny, 

který zaručuje právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož  

i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, přičemž podmínky  

a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností je možné stanovit pouze 

zákonem. 

 Příslušné zákonné zmocnění k omezení provozní doby hostinských 

zařízení bylo do právního řádu zakotveno zákonem o ochraně veřejného 

zdraví.89 Zákonem č. 274/2003 Sb. však bylo toto zákonné zmocnění ze zákona 

                                                           
88 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
89 Konkrétně se jednalo o ustanovení § 96, dle kterého mohla obec obecně závaznou vyhláškou nařídit pro 
území obce nebo jeho část k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, provozní 
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vypuštěno, přičemž dle důvodové zprávy k tomuto zákonu je k řešení hluku  

a hlučných činností příslušná obec na základě zákonného zmocnění 

v ustanovení § 10 písm. b) a c)90, zvláštní zákonné zmocnění je proto matoucí  

a zbytečné.91 Dobrý úmysl zákonodárce se však paradoxně nesetkal 

s úspěchem, neboť dozorový orgán zákonnosti obecně závazných vyhlášek92  

a rovněž tak Ústavní soud nepřipouštěly nadále možnost regulace provozní 

doby hostinských zařízení na základě zákona o obcích. „Za situace, kdy chybí 

výslovné zákonné zmocnění pro omezení provozování hostinské činnosti, která 

sama o sobě veřejný pořádek nenarušuje, nelze k tomuto zmocnění dospět 

pouhým výkladem obecného zmocňovacího ustanovení, když tento výklad 

koliduje se základním právem. Tento postup je v přímém rozporu s čl. 4 odst. 1 

Listiny.“93 Obdobný závěr vyjádřil Ústavní soud i v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 58/05, 

kdy konstatoval: „Za situace, kdy absentuje výslovné zákonné zmocnění obce  

k regulaci provozní doby hostinských provozoven, které bylo v minulosti (do 30. 

9. 2003) obsaženo v § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

ve znění pozdějších předpisů, nelze základ pro vymezení působnosti shledávat 

v extenzivním výkladu § 10 písm. a) zákona o obcích, jímž by se působnost 

obce dostala do kolize s čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“94 

 Provoz hostinských zařízení může zcela jistě přispět k rušení veřejného 

pořádku přímo, ale i posléze (jakožto určité předpolí), obdobně jako v případě 

konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Skutečný zájem obcí na 

regulaci hostinských provozoven musel Ústavní soud zákonitě vést k názoru, že 

                                                                                                                                                                          
doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo 
provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů.  
90 K tomu lze namítnout, že se jedná především o písm. a) uvedeného ustanovení. 
91 Viz důvodovou zprávu k bodu 210: Zákon o obcích stanoví oprávnění obce usměrnit vyhláškou místní 
záležitosti efektivněji než zákon č. 258/2000 Sb., neboť dovoluje preventivní ochranu obyvatelstva. Pro 
výkladové nejasnosti vztahu zákona o obcích k zákonu č. 258/2000 Sb. a shora zmíněný důvod se 
oprávnění obce řešit vyhláškou ochranu před hlukem zrušuje s tím, že obec může v těchto věcech 
postupovat podle § 10 písm. b) a c) zákona o obcích. 
92 Např. v návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Kladna č. 32/01: Městu Kladnu 
je v návrhu na zrušení vyhlášky dále vytýkáno, že nad rámec zákonného zmocnění omezuje dobu 
provozování hostinské činnosti na území města. Dle názoru ministra vnitra byl takový postup možný pouze 
na základě zmocňovacího ustanovení § 96 zákona o ochraně veřejného zdraví. Toto ustanovení však bylo 
s účinností od 1. 10. 2003 zrušeno. Vzhledem k tomu jsou nyní provozovatelům hostinských provozoven 
na území města Kladna ukládány povinnosti v rozporu s čl. 2 Ústavy ČR a čl. 2 Listiny základních práv  
a svobod. 
93 Srov. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/05. 
94 Nutno dodat, že v době vyhlášení nálezu 58/05 (8. června 2010) obce již žádné zvláštní zákonné 
zmocnění dle názoru Ústavního soudu nepotřebovaly.  
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daný postup je legitimní a v souladu se zákonným zmocněním na ochranu 

veřejného pořádku. Zlom v nahlížení Ústavního soudu na problematiku 

regulace hostinských zařízení přišel záhy s nálezem sp. zn. Pl. ÚS 28/09, 

kterým sice byla obecně závazná vyhláška města Břeclav č. 5/2008 zrušena, 

nikoliv však z důvodu samotné regulace provozní doby hostinských zařízení, 

ale „pouze“ z důvodu nejednoznačného vymezení místa, na které tato regulace 

dopadá. Konkrétně se jednalo o regulaci v obytné zástavbě města.95 

K samotnému důvodu, na základě kterého byla obecně závazná vyhláška pro 

její nezákonnost u Ústavního soudu napadána, se však Ústavní soud vyjádřil 

poněkud překvapivě, kdy možnost regulace provozní doby bez dalšího připustil. 

Ústavní soud v projednávané věci dospěl k závěru, že „za situace, kdy 

provozováním hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet  

k narušování veřejného pořádku, má obec možnost na základě zmocnění 

vyplývajícího z § 10 zákona o obcích a čl. 104 Ústavy, stanovit povinnosti 

subjektům tuto činnost provozujícím, a to včetně povinnosti spočívající  

v omezení provozní doby v nočních hodinách. Ústavní soud tedy nevylučuje, že 

obce mohou na svém území regulovat provozní dobu hostinských  

(a obdobných) zařízení a určitým způsobem tak omezit právo provozovat 

hospodářskou činnost dle čl. 26 Listiny v zájmu ochrany jiných ústavně 

zaručených práv, a neshledal tedy důvod ke zrušení napadeného ustanovení 

vyhlášky č. 5 města Břeclav z důvodu uvedeného navrhovatelem“.96  

 Lze připustit, že v některých případech dochází k rušení veřejného 

pořádku jednak samotným provozem hostinských zařízení97, rovněž tak k němu 

může docházet posléze hosty na veřejných prostranstvích. Pomineme-li 

možnost regulace hluku z provozních zařízení dle zákona o ochraně veřejného 

zdraví, je dle mého názoru možnost plošné regulace provozní doby pouze na 

                                                           
95 „Pokud pojem obytná zástavba není nikterak definován v právních normách, ani v obecně závazné 
vyhlášce (ani v jiné vyhlášce obce), jedná se o pojem neurčitý, neboť nelze nikterak dovodit, o jaký typ 
zástavby se jedná. Adresáti této normy by nebyli schopni předvídat její aplikaci a neměli by možnost 
upravit podle toho své chování“.  
96 Obdobné závěry i v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 13/09. 
97 A to i provozem tzv. restauračních zahrádek. Tyto zahrádky jsou v praxi regulovány tržním řádem 

(nařízením obce vydaným podle živnostenského zákona), byť ze znění současného § 18 odst. 1 nelze 
jednoznačně konstatovat, že by tomu tak mohlo být. Restaurační zahrádky nelze dle mého názoru 
považovat za tržiště ani tržnice, které mohou být tržním řádem regulovány. Je však pravdou, že 
živnostenský zákon tyto pojmy nijak nedefinuje.  
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základě skutečnosti, že může docházet k narušování veřejného pořádku  

a rušení nočního klidu, zásahem zcela nepřiměřeným. Bylo by vhodnější zavést 

možnost regulace provozní doby např. určitým problematickým provozovnám, 

nikoliv však cestou obecného právního předpisu, ale např. rozhodnutím 

s možností podání opravných prostředků. Plošnou regulaci provozní doby 

formou obecně závazné vyhlášky považuji za zcela neproporcionální  

a terminologií Ústavního soudu „ultra vires“. Rovněž tak se může jevit 

problematickou i otázka diskriminace, a to v souvislosti s omezením provozní 

doby pouze u některých provozoven. Pokud však bude mít obec k takovému 

postupu legitimní a obhajitelné důvody (např. s ohledem na strukturu hostů 

dané provozovny), je dle mého názoru možné omezení i přímo uvedených 

provozoven na území obce. 

Uvedenou právní regulaci se provozovatelé zcela logicky snaží obejít,  

a to způsobem, že vstup do provozovny sice zamezí, na druhou stranu však 

umožní osobám, které se v provozovně nacházejí, zde i nadále setrvat. 

Současně se brání tím, že se jedná o soukromou akci „osob známých či 

příbuzných“. Obce tuto skutečnost řeší stanovením povinnosti, dle které 

nejpozději v okamžiku dovršení stanovené zavírací doby opustí provozovnu 

všichni hosté a po zavírací době bude v provozovně pouze personál zajišťující 

chod provozovny. Je otázkou, zda takové ustanovení ještě obstojí z hlediska 

zákonnosti, neboť brání vstupu do provozovny např. vlastníkům budovy, kde se 

provozovna nachází. Protože jsem do dnešního dne nezaznamenal řešení této 

otázky Ústavním soudem, je zřejmě dle dozorového orgánu takové ustanovení 

v souladu se zákonem.        

3.5 Regulace loterií a jiných obdobných her 

 

 Regulaci loterií a jiných podobných her v obecně závazných vyhláškách 

je dle aktuální judikatury Ústavního soudu možné v současné době opřít jednak 

o zákonné zmocnění § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách98, jednak je 

možné tuto oblast regulovat dle ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích za 

                                                           
98 Podle předchozí právní úpravy se jednalo o ustanovení § 50 odst. 4 zákona o loteriích, na které je 

v rámci soudní judikatury i v této práci odkazováno. 
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účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Nutnost zavedení 

speciálního zákonného zmocnění k regulaci loterií v minulosti vyplynula 

zejména z důvodu, že dle judikatury Ústavního soudu nebylo možné pod 

ustanovení upravující samostatnou působnost obce (§ 17 zákona č. 367/1990 

Sb.) podřadit pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky k regulaci všech 

činností, jež by mohly narušit veřejný pořádek, a zejména ne těch, které jsou 

upraveny zvláštními předpisy. Nemožnost regulace loterií obecní právní 

úpravou tak nebyla možná až do účinnosti zákona č. 149/1998 Sb., kterým se 

mění a doplňuje zákon o loteriích. V současné době je však již speciální 

zákonné zmocnění nadbytečné, a to i vzhledem k změně postoje Ústavního 

soudu v nazírání na možnosti regulace místních záležitostí veřejného pořádku. 

Dle zmocňovacího ustanovení § 50 odst. 4 zákona o loteriích mohly obce 

„stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), 

l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 mohou 

být provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo 

stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených 

loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování 

uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce“. Jak se může 

na první pohled zdát, obce měly možnost upravit pouze místa, na kterých lze 

loterie provozovat, případně určit čas, kdy je tento provoz povolen, případně 

stanovit úplný zákaz na celém území obce. Obce si však samozřejmě mohly 

stanovit i další podmínky, a to s ohledem na možnou regulaci dle § 10 písm. a) 

zákona o obcích99. Mohlo se tak jednat např. o regulaci reklamy provozovny 

(nesmí však zasahovat do speciální právní úpravy zákona o regulaci reklamy), 

regulaci počtu herních zařízení v jedné provozovně apod. 

Do výčtu regulovatelných loterií dle zákona o loteriích patřily až na 

výjimky všechny druhy loterií a jiných sázkových her definovaných loterijním 

zákonem, např. se jednalo o výherní hrací přístroje, veškeré sázkové hry 

provozované v kasinech, kartové hry, interaktivní videoloterijní terminály jako  

                                                           
99 Neboť provozování loterijní činnosti lze považovat za společensky škodlivé aktivity představující 
ohrožení veřejného pořádku a pokojného soužití v obci, jak konstatoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. 
ÚS 56/10. 
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i všechny další loterie a jiné podobné hry povolené Ministerstvem financí, které 

nejsou zákonem o loteriích upraveny. Mezi uvedené výjimky patřily zejména 

tomboly, číselné loterie, prodej losů, sportovní sázky či dostihy. I tyto loterijní 

činnosti by však bylo dle mého názoru možné regulovat dle zmocnění v zákoně 

o obcích, docházelo by-li jejich provozem k narušování veřejného pořádku. 

Typicky se bude jednat o „sázkovou kancelář“ spojenou s konzumací 

alkoholických nápojů.  

Byť by se tak mohlo z ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona zdát, že 

se jedná o taxativní výčet regulativních loterií, nebylo tomu tak z důvodu výše 

uvedeného. Jaké loterie a sázkové hry chtěla obec regulovat, však záleželo 

pouze na jejím zvážení. Obec se rovněž mohla a i vzhledem k nové právní 

úpravě obdobně rozhodnout, jakým způsobem k regulaci přistoupí, přičemž bylo 

k dispozici hned několik variant. V první řadě se jednalo, jak již bylo uvedeno,  

o regulaci míst, na kterých může být provozování hazardních her zakázáno, 

případně povoleno. Právě s určením míst bývají v praxi největší spory, neboť 

určením pouze některých provozoven, ulic či částí města se ostatní 

provozovatelé mohou cítit diskriminováni. Judikatura Ústavního soudu však stojí 

jednoznačně na straně obcí, přičemž provozovatele odkazuje na možnost 

obrany ve správním řízení, případně správním soudnictví.  

V odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 9. 2011, Ústavní 

soud mimo jiné konstatoval, že zmocňovací ustanovení § 50 odst. 4 zákona  

o loteriích nevylučuje, aby obec provozování omezila pouze na jedno místo 

v obci.  Ústavní soud se ve zmíněném nálezu vyjádřil rovněž k otázce obecnosti 

vyhlášek, přičemž konstatoval, že „vztahovat bez dalšího požadavek obecnosti 

ve stejné míře na obecně závazné vyhlášky, které regulují aktivity a důsledky 

lidské činnosti v obcích podle místních specifik, by bylo nepřípadné. Ve vztahu 

k obecně závazným vyhláškám, zejména označují-li na základě výslovné 

zákonné autorizace [§ 10 písm. a) zákona o obcích či § 50 odst. 4 loterijního 

zákona] konkrétní místa (ať už označením čtvrti, ulic a jejich částí či návsi nebo 

konce v malé vesnici), je nutno požadavek obecnosti regulace interpretovat tak, 

že se vymezení míst musí opírat o racionální důvody, neutrální  



69 
 

a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním osobám, na něž regulace při aplikaci 

dopadá“. Vymezení konkrétních adres, na kterých lze provozovat loterijní 

činnost, je proto nutné ve smyslu judikatury Ústavního soudu považovat za 

legitimní.  

Dalším relevantním důvodem požadavku obecnosti je pak dle judikatury 

Ústavního soudu i to, aby se individualizované subjekty mohly domoci přímé 

soudní ochrany; normativní právní úprava individualizované věci je totiž naopak 

zbavuje soudní ochrany, které by se těmto subjektům dostalo v případě 

individualizace cestou aplikace práva ve formě vydání individuálních právních 

aktů (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 36/05 ze dne 16. 1. 2007; N 8/44 SbNU 83; 

57/2007 Sb.). V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 29/10 Ústavní soud dospěl k závěru, že 

v případě regulace loterií tomu tak není, „neboť je to sice obec, která je 

zmocněna k regulaci míst, na nichž umístění tzv. innominátních loterií zakazuje, 

avšak rozhodování o jejich povolení je v pravomoci Ministerstva financí, které je 

povinno k obecní regulaci při svém rozhodování přihlížet. Tento model tak 

případné provozovatele přístrojů nezbavuje soudního přezkumu, neboť mají 

možnost soudní cestou brojit proti rozhodnutí Ministerstva financí. Správní soud 

je pak oprávněn posoudit všechny individuální okolnosti případu, tj. případně  

i to, zda obec zařazením té které nemovitosti do textu vyhlášky nejednala 

libovolně či diskriminačně. Je to také správní soud, který má možnost v této 

části obecně závaznou vyhlášku případně neaplikovat.“.  

Druhá možnost regulace hazardních her spočívá v omezení časovém, 

tedy zejména zákazu jejich provozu v nočních hodinách, kdy dochází 

k největšímu narušování veřejného pořádku. Nejvíce efektivním řešením však 

bude zřejmě úplný zákaz provozování hazardních her na celém území obce, 

který však může v některých případech znamenat citelný zásah do obecních 

rozpočtů.  

I v případě regulace loterií či hazardních her však nelze říci, že nabytím 

účinnosti příslušné obecně závazné vyhlášky o jejich zákazu či omezení 
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výherní hrací přístroje zmizí100. Většina z nich je totiž provozována na základě 

platného povolení Ministerstva financí, přičemž obecně závazná vyhláška 

nemůže takto vydané povolení zrušit. V tomto případě je nutné odkázat na 

ustanovení § 95 odst. 2 zákona o hazardních hrách, dle kterého „Ministerstvo 

zruší základní povolení z moci úřední, vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, 

pro které by nebylo možné základní povolení udělit,“. Po obdržení obecně 

závazné vyhlášky tak má Ministerstvo financí povinnost zahájit správní řízení  

a vydaná povolení zrušit. Vzhledem k poměrně značnému množství obcí  

a neustálým změnám regulace loterií, kdy obce svá rozhodnutí neustále mění, 

limitovaným možnostem Ministerstva financí, obstrukcemi provozovatelů, 

zejména podáváním opravných prostředků ve správním řízení, se proces 

regulace loterií může stát během na poměrně dlouhou trať.  

K této skutečnosti rovněž nepřispívají i poměrně časté změny obecně 

závazných vyhlášek o provozování loterií, související např. s obměnou 

obecního zastupitelstva či zjištění, že po zákazu provozu veškerých loterií chybí 

v obecním rozpočtu finanční prostředky anebo vzrůstem provozování 

„nelegálních loterií“ či obcházení právní úpravy tzv. „kvízomaty“.  

V rámci úpravy provozování hazardních her je nutno vypořádat se jednak 

s otázkou diskriminace, kdy v případě zákazu či omezení pouze pro některé 

provozovny může docházet k jejich diskriminaci, pokud si obec náležitě svůj 

postup nezdůvodní (např. narušování veřejného pořádku souvisejících 

s provozem konkrétních heren, nesplnění obcí stanovených podmínek pro 

provozovnu, zejména její označení, kamerový systém apod.) Rovněž tak je 

nutno připomenout i ochranu provozovatelů z hlediska hospodářské soutěže.  

 Jak jsem zmínil, součástí obecně závazných vyhlášek o regulaci 

hazardních her je v některých případech i regulace souvisejících skutečností, 

konkrétně úpravy provozovny tak, aby co nejméně přitahovala potenciální 

zákazníky. Nejčastěji se jedná o zabezpečení výloh, oken, vstupů či jiných 

stavebních otvorů proti nahlížení do vnitřních prostor provozoven, případně 

                                                           
100 Byť dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/13 bylo zrušeno přechodné ustanovení čl. II bodu 4 
zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/190 Sb., o loteriích, na základě kterého bylo možné 
regulovat umisťování tzv. interaktivních videoloterních terminálů, a to až do konce roku 2014.  
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jiných místností provozovny, úpravu vzhledu takovým způsobem, aby nebyly na 

jejich vnějších částech ani na vnějších částech budov, ve kterých se 

provozovny nacházejí, umístěny reklamy či nápisy (slovní, zvukové, pohyblivé, 

statické, blikající, grafické apod.) propagující provozování loterií a jiných 

podobných her. Dále se může jednat např. o zákaz propagace podávání nápojů 

a jiných benefitů ke hře zdarma či přímo zákaz takového podávání, zákaz 

propagující půjčování finančních prostředků pro účely hraní her či získání výher, 

zákaz upozorňování na výši maximální možné výhry apod. 

 V případě regulace reklamy je však nutno dbát příslušných ustanovení 

zákona o regulaci reklamy. Dle § 2 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona se 

zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 

jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení 

zřízeného podle zvláštního právního předpisu, stanoví-li tak obec svým 

nařízením vydaným v přenesené působnosti, v rozsahu uvedeném v odstavci 5. 

Dle odstavce 5 téhož ustanovení zákona o regulaci reklamy obec v nařízení 

vydaném podle odstavce 1 písm. d) stanoví veřejně přístupná místa, na nichž je 

reklama podle odstavce 1 písm. d) zakázána, dobu, v níž je reklama podle 

odstavce 1 písm. d) zakázána, druhy komunikačních médií, kterými nesmí být 

reklama podle odstavce 1 písm. d) šířena, popřípadě též akce, na něž se zákaz 

šíření reklamy nevztahuje.   

 Z uvedeného tak vyplývá, že obecně závaznou vyhláškou je možné 

regulovat pouze reklamní nebo propagační zařízení zřízené podle zvláštního 

právního předpisu, přičemž tímto zvláštním právním předpisem se rozumí 

stavební zákon. V ostatních případech je dána působnost regulace formou 

nařízení. 

V souvislosti s regulací loterií je nutno upozornit na skutečnost, že  

1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon o hazardních hrách, který ruší mimo jiné  

i zákon o loteriích. V § 12 odst. 1 je obsaženo zákonné zmocnění, dle kterého 

obec může vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, 

technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány 

pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo 
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stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto 

hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her 

je na celém území obce zcela zakázáno. Obec bude povinna zaslat 

Ministerstvu financí obecně závaznou vyhlášku přijatou podle odstavce 1 bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne jejího 

vyhlášení, tedy zveřejnění na úřední desce.  

Ve smyslu uvedeného zákonného zmocnění tak nebude možné 

regulovat loterie, kursové sázky, totalizátorové hry a tomboly. Tyto by však dle 

mého názoru bylo možné regulovat na základě § 10 písm. a) zákona o obcích. 

Je možné ovšem argumentovat o nemožnosti takové regulace s ohledem na 

absenci těchto druhů sázkových her přímo v zákonném zmocnění. Argumentem 

a contrario proto musíme dospět k závěru, že taková regulace možná není, 

resp. je zákonem přímo vyloučena. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na 

generální zmocnění § 10 písm. a) zákona o obcích, dle kterého je možné 

regulovat veškeré činnosti, které jsou způsobilé narušit veřejný pořádek v obci. 

K tomu je ještě nutno dodat, že zákon o hazardních hrách přímo nevylučuje 

regulaci uvedených her formou obecně závazné vyhlášky, proto by byla dle 

mého názoru možná.   

 

3.5 Další činnosti způsobilé narušit veřejný pořádek 

 

3.5.1 Pohyb psů a jiného zvířectva 

 

 Za činnost způsobilou narušit veřejný pořádek v obci může být 

považován volný pohyb psů či jiného hospodářského zvířectva. Samotný 

pohyb psů, a nutno dodat že nejen psů, ale dle názoru Ústavního soudu např.  

i koček, byť si lze jen těžko představit regulaci volného pohybu koček, zejména 

na menších obcích, lze podřadit jednak pod zákonné zmocnění § 10 písm. a) 

zákona o obcích, rovněž však existuje speciální zákonné zmocnění v zákoně na 

ochranu zvířat proti týrání. Ten v ustanovení § 24 odst. 2 stanoví možnost obcí 

upravit obecně závaznou vyhláškou pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. Domnívám se, že 
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rozhodnutí obce, na základě kterého se rozhodne volný pohyb psů na svém 

území regulovat, bude hrát poměrně rozhodující roli, nikoliv v samotné regulaci, 

která bude samozřejmě stejná, ale až následně v rámci případného postihu 

porušení stanovených povinností. V případě regulace dle zákona na ochranu 

zvířat proti týrání lze uložit pokutu dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) zákona 

na ochranu zvířat, přičemž dle tohoto ustanovení (Fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona  

v obecně závazné vyhlášce obce), nikoliv dle příslušného ustanovení zákona  

o některých přestupcích. Rozhodnutí o uložení pokuty dle § 4 odst. 2 zákona  

o některých přestupcích v případě porušení obecně závazné vyhlášky vydané 

dle zákonného zmocnění § 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání, by 

mělo být proto považováno na nezákonné.  

 

 V případě regulace volného pohybu psů je možné uvažovat o zákazu 

volného pohybu na některých veřejných prostranstvích, případně o zákazu 

volného pohybu na všech veřejných prostranstvích, ale pouze za podmínky, že 

obec současně vymezí alespoň jedno, v případě větších obcí i více míst, kde 

bude volný pohyb psů umožněn. V případě menších obcí lze připustit zákaz 

volného pohybů psů na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území 

obce101, přičemž v extravilánu je takový pohyb umožněn. V rámci posuzování 

zákonnosti je kromě nutného vymezení míst pro volný pohyb rovněž důležité 

stanovení a vymezení regulovaných oblastí, tedy jednoznačné vymezení 

veřejných prostranství, na které regulace dopadá.102  

 

 Volný pohyb psů je přímo dle § 60 odst. 11 zákona o silničním provozu 

zakázán. Platí, že vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit 

pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Dle mého názoru je v tomto 

případě nutno mít psa na vodítku, nikoliv pouze pod např. vizuální kontrolou, 

neboť i v tomto případě se pes pohybuje volně, tedy pobíhá. Účelem 

                                                           
101 Tato možnost nebyla shledána v rozporu se zákonem ani Ústavním soudem, neboť vymezení 
intravilánu, byť není obecně závaznou vyhláškou dále specifikován (např. graficky), nelze považovat na 
neurčení veřejných prostranství, a to zejména na skutečnost, že je definován jednak stavebním zákonem, 
a dále územním plánem. 
102 I když se dle mého názoru nejedná o tak jednoznačné vymezení, jak je tomu u místních poplatků za 
užívání veřejného prostranství.  
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uvedeného ustanovení je zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, což 

znamená vést psa na vodítku a zabránit tak dopravním nehodám, případně 

ohrožení života a zdraví samotného psa. Obecně závaznou vyhláškou proto 

nelze zákonem stanovený zákaz jakkoliv modifikovat, např. vymezit místo pro 

volný pohyb psů na pozemních komunikacích.  

 

 Dle nálezů Ústavního soudu sp. zn. 46/06 a 35/06 je v současné době 

možné dle ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích regulovat pohyb 

chovaných psů na veřejných prostranstvích i pokud jde o způsob jejich 

pohybu (např. na vodítku), event. vybavení náhubkem. Obec je rovněž 

oprávněna ukládat povinnosti v souvislosti s odklízením psích exkrementů na 

veřejném prostranství podle § 10 písm. c) zákona o obcích. Co se týče 

možnosti regulace pohybu hospodářských zvířat, je zcela jistě v rámci 

zmocňovacího ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích možná. Lze tak např. 

zakázat volný pohyb hospodářských zvířat na veřejných prostranstvích v obci, 

rovněž bude možné regulovat samotný vstup na veřejná prostranství (to však 

neplatí pro pozemní komunikace, na kterých pohyb hospodářských zvířat 

upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích). Zákaz vstupu 

hospodářských zvířat na pozemní komunikace by tak bylo nutno vnímat jako 

povinnost stanovenou v rozporu se zákonem.   

 

Nutno dodat, že Ústavní soud ve své předchozí judikatuře považoval 

stanovení „zákazu vypouštění domácího a hospodářského zvířectva na veřejné 

prostranství, zákazu volného pobíhání psů, odstranění znečištění veřejného 

prostranství způsobené psem, nebo povinnosti vést psa na vodítku, pokud není 

zaručena jeho ovladatelnost“ v obecně závazných vyhláškách za protizákonné, 

neboť tyto povinnosti nejsou v rozsahu samostatné působnosti obce. Jejich 

regulace spadá „do oblasti upravené zákony či jinými právními předpisy. Tyto 

právní vztahy jsou, ve smyslu dosavadní judikatury, upraveny zejména 

zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, občanským zákoníkem 

a zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích“. 
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Za absolutně nepřijatelný považuji závěr Ústavního soudu o možnosti 

zákazu chovu domácích zvířat, jako např. chov skotu a prasat a králíků, nutrií  

a různého domácího ptactva, jakož i holubů (byť se v konkrétně posuzovaném 

případě jednalo o regulaci ve vnitřním lázeňském území města Mariánské 

Lázně). Obecní úpravu zakazující chov domácích zvířat ve vnitřním lázeňském 

území lze chápat jako regulaci místních podmínek v limitech daných jí § 10 

písm. a) a písm. c) zákona o obcích na rozdíl od zákonné regulace, jejímž cílem 

a účelem je ochrana chovu a zdraví zvířat, jakož i ochrana zdraví lidí  

v souvislosti s chovem zvířat a požíváním živočišných produktů. Není mi však 

jasné, jak samotný chov domácích zvířat může narušit veřejný pořádek na 

veřejných prostranstvích, být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 

zdraví a majetku. Rovněž tak je diskutabilní, jakým způsobem může samotný 

zákaz chovu domácích zvířat na soukromých pozemcích sloužit k zajištění 

udržování čistoty ulic, k ochraně životního prostředí či veřejné zeleně. K takové 

regulaci by byl příhodnější zákaz volného pohybu či vstupu domácích zvířat na 

veřejná prostranství, nikoliv však zákaz jejich samotného chovu, a to i když se 

jedná o lázeňské území. Některé nepříznivé průvodní jevy, jako např. 

obtěžování zápachem či hlukem nad míru přiměřenou, lze řešit prostřednictvím 

zvláštních zákonů.  

 

S regulací volného pohybu psů úzce souvisí i problematika trvalého 

označování psů a evidence jejich chovatelů. Za tímto účelem existuje 

zvláštní zákonné zmocnění v § 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání, dle kterého mohou obce obecně závaznou vyhláškou stanovit 

chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, 

osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle 

veterinárního zákona, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou 

nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obce dále 

mohou obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence 

a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich 

chovatelů. 
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Nepříliš šťastné zařazení uvedeného zákonného zmocnění do dílu 

„Toulavá a opuštěná zvířata“ v zákoně na ochranu zvířat proti týrání může vést 

k závěru, že povinnost trvalého označování (tetováním nebo čipem) se vztahuje 

pouze na toulavá a opuštěná zvířata, což by však nebylo v souladu se 

sledovaným účelem, tedy zabránění zatoulání psů a v případě označení, 

snadnějšího návratu majitelům. 

 

Byť obecně závazné vyhlášky o trvalém označování psů nepatří mezi 

rozšířené, zejména ze strany ochránců zvířat se objevují časté podněty 

k nezákonnosti takového postupu, a to s ohledem na nepřiměřenou bolest, 

která může být trvalým označením psům způsobována. Doposud však nebyla 

ze strany Ústavního soudu předmětem posuzování problematika trvalého 

označování psů, lze proto akceptovat názor Ministerstva vnitra (s odkazem na 

stanoviska příslušných orgánů), že trvalé označení psů není týráním zvířat.103 

 

Povinnost trvalého označení zvířat může být obecně závaznou vyhláškou 

různě modifikována, nemusí se proto vztahovat na všechny psy, ale v určitých 

případech může být stanovena výjimka z této povinnosti. Typicky se bude 

jednat o psy vyššího věku či psy nemocné, kterým by trvalé označení mohlo 

způsobit újmu (např. po potvrzení veterináře). Na druhou stranu je nutno dodat, 

že náklady na trvalé označení nese majitel, nikoliv obec. Není však vyloučeno, 

aby obce tyto náklady ve své samostatné působnosti majitelům proplatily, 

případně využily jiné možnosti finanční kompenzace. Zejména se bude jednat  

o úplné či částečné osvobození od povinnosti platit místní poplatek ze psů po 

určitou dobu.       

 

3.5.2 Pořádání veřejnosti přístupných kulturních a jiných společenských akcí        

 

Stanovit závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečných zábav  

                                                           
103 Právní výklad k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, dostupné na: 

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-14.aspx. 



77 
 

a diskoték, mohou obce stanovit prostřednictvím obecně závazných vyhlášek,  

a to za účelem zajištění veřejného pořádku. Z ustanovení § 10 písm. b) zákona 

o obcích jednoznačně plyne, že se musí jednat o akce veřejně přístupné. Nelze 

proto regulovat akce soukromého charakteru, např. akce rodinné. Úvodem je 

nutno zdůraznit, že obce nemají pravomoc veřejně přístupné kulturní  

a sportovní akce úplně zakázat, mohou stanovit pouze podmínky pro jejich 

konání, přičemž sám zákon žádné mantinely pro stanovení podmínek 

nestanoví. Nejčastěji se bude jednat o omezení doby, po kterou mohou být tyto 

akce konány, zavedení ohlašovací povinnosti pořadatelům akcí, stanovení 

povinnosti zajištění pořadatelské služby s ohledem na předpokládaný počet 

návštěvníků, zajištění úklidu veřejného prostranství po skončení akce apod.  

 

Za rozporné se zákonem by bylo nutné považovat podmínky prakticky 

nesplnitelné, mající za následek faktickou nemožnost konání akce.  Stanovení 

podmínek tak musí být v souladu s principem přiměřenosti či rozumnosti 

s ohledem na místní podmínky každé obce. Stanovení podmínek musí být 

nastaveno obecně, nikoliv rozdílně pro jednotlivé pořadatele, což by mohlo být 

v rozporu s principem diskriminace. Možné by však bylo rozlišení např. dle 

velikosti akce, kdy akce s větším počtem návštěvníků by musely splnit přísnější 

podmínky než akce menší. 

 

Regulace kulturních akcí dle § 10 zákona o obcích se nevztahuje pouze 

na akce konané na veřejných prostranstvích, ale i v soukromých prostorech, 

pokud jsou tyto akce veřejně přístupné. Zdali by bylo možné nastavené 

podmínky „obejít“ tím, že se jedná o soukromý klub přístupný pouze členům, by 

nejspíše záleželo na posouzení každého konkrétního případu.104  

 

3.5.3 Regulace pyrotechniky 

 

Provádění pyrotechnických výrobků je jednou z oblastí, která je snad 

s výjimkou oslavy nového roku nežádoucí a obecně vnímána jako činnost 

                                                           
104 Blíže viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 58/05. 



78 
 

narušující pokojné soužití. Problematika pyrotechnických výrobků je upravena 

na celostátní úrovni prostřednictvím právních předpisů, konkrétně zákonem  

o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě a zákonem  

o pyrotechnice.105  

 

Možnost regulace používání pyrotechniky na místní úrovni nebyla od 

počátku vnímána ústavním soudem jako samozřejmá. Právě naopak Ústavní 

soud tyto obecně závazné vyhlášky rušil.106 Podle názoru Ústavního soudu 

„oblast úpravy posuzované obecně závazné vyhlášky (tj. prodej a používání 

pyrotechnických předmětů) reguluje dostatečným způsobem již zákon  

č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 21 odst. 6 je uvedeno, že 

podrobnosti o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi stanoví Český 

báňský úřad obecně závazným předpisem. Tímto obecně závazným předpisem 

je vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi, která v ustanovení § 8 výslovně upravuje prodej  

a používání pyrotechnických předmětů (např. v uzavřených prostorách,  

v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců škol, 

ozdravoven a při sportovních akcích). Předmětná vyhláška však v citovaném 

ustanovení nezmocňuje obce k úpravě dané problematiky formou obecně 

závazné vyhlášky.“107 

 

 Změna náhledu na tuto problematiku přišla až rozhodnutím Ústavního 

soudu uvedeným v nálezu sp. zn. Pl ÚS 57/05 ze dne 13. září 2006. Ústavní 

soud v daném případě zkoumal, zda obsah citovaných ustanovení napadené 

vyhlášky nepředstavuje zneužití zákonem vymezené samostatné působnosti, 

jak uvedl ve svém podání navrhovatel, který odkázal na zákonnou úpravu 

provedenou zákonem o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 

                                                           
105 Jedná se o poměrně novou právní úpravu zacházení s pyrotechnickými výrobky, která však nemá vliv 
na možnost regulace formou obecně závazné vyhlášky.  
106 Jedná se o nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/97 ze dne 24. 11. 1998, sp. zn Pl. ÚS 5/99 ze dne 
17. srpna 1999, sp. zn. Pl ÚS 2/2000 ze dne 12. června 2001. 
107 Nutno doplnit, že tento právní závěr byl formulován již za účinnosti zákona č. 128/2000 Sb. 



79 
 

správě108, resp. úpravu provedenou vyhláškou Českého báňského úřadu  

č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Navrhovatel 

v tomto případě vycházel z dosavadní judikatury Ústavního soudu.  

 

V rámci posouzení předmětné záležitosti již Ústavní soud vycházel 

z odlišného předmětu a cíle zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní 

báňské správě a obecně závazné vyhlášky, jež byla předmětem posouzení. 

Účelem napadené vyhlášky bylo dle zjištění Ústavního soudu „zajištění 

veřejného pořádku v širších dimenzích, do nichž spadá i ochrana majetku. 

Tento účel úpravy je zřejmý již ze samotného vymezení prostor, kde nesmí být 

určité činnosti vykonávány, tzn. památková zóna města. Účelem napadené 

vyhlášky tedy primárně zjevně není ochrana bezpečnosti osob, nýbrž právě 

ochrana majetku, a to v jeho kulturně-sociální dimenzi. Účel napadené vyhlášky 

je v daném případě nejen zákonem aprobován [§ 10 písm. a) zákona o obcích], 

ale obec neopomenula při přijímání takového rozhodnutí přihlédnout k povaze 

předmětu ochrany regulovaného napadenou vyhláškou, jehož specifičnost je 

deklarována i veřejnou mocí (viz výše citovaná vyhláška č. 476/1992 Sb.,  

o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny), 

přičemž Ústavní soud neshledal tyto úvahy irelevantními.“.109 

 

Za účelem zajištění veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona o obcích 

je proto možné regulovat používání pyrotechnických výrobků, a to vzhledem 

k judikatuře Ústavního soudu, i mimo veřejná prostranství, neboť následky se 

projeví i na veřejných prostranstvích, resp. použitím zábavné pyrotechniky 

dochází k narušení veřejného pořádku v obci. Na této skutečnosti nic nemění 

                                                           
108 Dle ustanovení § 21 odst. 6 tohoto zákona měl podrobnosti o pyrotechnických výrobcích a zacházení  
s nimi stanovit Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. Toto zákonné zmocnění bylo 
zrušeno zákonem č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 30. ledna 2008. 
109 Obdobně i v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 58/05: „Ústavní soud má za to, že meze stanovené § 10 písm. a) 
zákona o obcích aprobují též ochranu a prosazování dalších účelů, které se nekryjí s předmětem a cílem 
regulace dle zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. Používání zábavné 
pyrotechniky je nepochybně způsobilé narušit pokojné soužití občanů obce (veřejný pořádek) hlukem, a to 
i tehdy, je-li zábavná pyrotechnika užívána na jiných místech, než jsou veřejná prostranství. Ústavní soud 
z kontextu celé vyhlášky a rovněž z vyjádření města České Velenice dovodil, že právě tento účel město  
v napadené vyhlášce sledovalo. Úvaha města týkající se prosazení ochrany prostranství vymezených v čl. 
1 odst. 4 vyhlášky před hlukem dle Ústavního soudu je nepochybně úvahou relevantní.“. 
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ani zákon o pyrotechnice, jehož předmětem je upravit pravidla určená  

k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní 

bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich 

dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života, zdraví, 

majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to  

s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního prostředí, nikoli veřejný pořádek. 

Uvedený zákon navíc neupravuje používání pyrotechnických výrobků (kde je 

lze, případně nelze používat), upravuje jejich dělení do kategorií, zpřístupnění 

fyzickým osobám, označování, povinnosti výrobců, dovozců a distributorů, 

prodej, zneškodňování či ničení.  

 

Určité povinnosti stanovuje zákon v § 32 vůči používání ohňostrojů, 

přičemž ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu 

následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za 

ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 

kg čistého obsahu výbušných látek celkem. V případě, že obce budou regulovat 

prostřednictvím obecně závazné vyhlášky ohňostroje, musí dbát na zákonnou 

právní úpravu, od které se nemohou odchýlit110, přičemž budou regulovat pouze 

ohňostroje tak, jak je definuje zákon o pyrotechnice, tedy nad 10 kg hmotnosti. 

Na ohňostroje nižší hmotnosti se jejich právní úprava vztahovat nebude. Lze 

proto doporučit prostřednictvím obecně závazných vyhlášek regulovat „pouze“ 

pyrotechnické výrobky, nikoliv ohňostroje.     

     

3.5.5 Ostatní    

 

Mezi další činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek a které 

mohou být regulovány formou obecně závazných vyhlášek, patří např. žebrání 

                                                           
110 Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, přičemž 
hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinni ohlásit provedení ohňostroje 
příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 
pracovní dny před jeho provedením. Zákon dále upravuje náležitosti ohlašovací povinnosti, mezi které 
patří údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon, místo provádění ohňostroje, datum a čas 
začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání, množství a druhy používaných 
pyrotechnických výrobků, způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo 
schémat zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, 
zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení. 
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či pouliční produkce. Dále sem můžeme řadit jízdu na kolečkových bruslích či 

skateboardech. To však výhradně na veřejných prostranstvích mimo pozemní 

komunikace, neboť úprava provozu na pozemních komunikacích je vyhrazena 

zákonu. K této problematice lze odkázat na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. 

ÚS 1/15, kdy Ústavní soud zrušil obecně závaznou vyhlášku statutárního města 

Přerova o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných 

materiálů na území statutárního města Přerova, která stanovila provozovateli 

vozidla při přepravě po pozemních komunikacích ve městě povinnost 

přepravovat sypký nebo obdobný materiál v uzavřeném nákladovém prostoru 

nebo jiným vhodným způsobem bránit úletům prachu a zabránit úletům nebo 

úsypům tuhých částí přepravovaného materiálu (zejm. zaplachtováním 

nákladového prostoru) z vozidla nebo přípojného vozidla, které s tímto vozidlem 

tvoří jízdní soupravu. „Stanovením předmětné povinnosti vstoupila napadená 

vyhláška dle názoru Ústavního soudu do prostoru, který je již regulován 

právním předpisem vyšší právní síly, konkrétně zákonem o silničním provozu. 

Zejména jeho ustanovením § 52 odst. 6, podle něhož musí být při přepravě 

sypkých substrátů náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému 

odlétávání. Dle ustanovení § 52 odst. 2 citovaného zákona musí být náklad na 

vozidle umístěn a upevněn mj. tak, aby neznečišťoval pozemní komunikaci  

a ovzduší. Tato oblast právní úpravy s ohledem na svoji povahu zcela vylučuje 

jakoukoli další úpravu lokálními normativními právními akty, ledaže zákon sám 

stanoví, že obec může obecně závaznou vyhláškou učinit dílčí opatření za 

účelem organizace dopravy na svém území. Ustanovení § 52 odst. 8 zákona  

o silničním provozu sice připouští, že „další podmínky přepravy nákladu včetně 

podmínek přepravy nebezpečných věcí stanoví zvláštní právní předpis“, ale 

tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ve všech případech se musí 

jednat o regulaci přiměřenou sledovanému cíli, nesmí se jednat o absolutní 

zákaz těchto činností.“. 

 

Výše uvedený závěr potvrdil Ústavní soud i svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 

18/16, kterým zrušil obecně závaznou vyhlášky obce Všeň č. 2/2015, o místní 
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úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikací v územním 

obvodu obce Všeň, přičemž připomněl, že „Veřejný přístup na účelovou 

komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů jejího 

vlastníka, může v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 7 odst. 1 zákona 

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

žádost vlastníka a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit 

příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností; 

obec tak proto nemůže učinit formou obecně závazné vyhlášky, a to ani tehdy, 

pokud jsou účelové komunikace v jejím vlastnictví.“. 

 

Zejména na severu Čech přibývá obcí, které formou obecně závazných 

vyhlášek regulují činnosti (jinak běžné), které však mohou v jejich konkrétních 

místních podmínkách způsobovat narušení veřejného prostranství, anebo 

alespoň být způsobilé k takovému narušení přispět. Jedná se o sezení či 

posedávání na stavebních prvcích, k sezení neurčených, případně sezení na 

vlastních kusech nábytku, gaučích apod.111 Dle názoru Ministerstva vnitra lze 

takovou regulaci připustit, neboť se jedná o činnosti, které mohou narušit 

veřejný pořádek. Naopak dle názoru Veřejné ochránkyně práv je taková 

regulace nepřípustná, proto se rozhodla obrátit se na Ústavní soud. Ústavní 

soud svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 34/15 dotčená ustanovení zrušil.112 Dospěl 

totiž k závěru, že tato ustanovení byla zastupitelstvy dotčených měst přijata 

mimo věcnou působnost vymezenou jim zákonem. Ústavní soud se i v tomto 

případě odchýlil od své dosavadní (a v tomto ohledu již poměrně ustálené 

rozhodovací praxe), kdy konstatoval: „V tomto směru proto Ústavní soud nyní 

doplňuje svůj původní závěr vyplývající ze shora uvedených nálezů (bod 35. 

tohoto nálezu), připouštějící možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou na 

základě zmocnění vyplývajícího z § 10 písm. a) zákona o obcích povinnosti  

k regulaci záležitostí, které samy o sobě nejsou způsobilé veřejný pořádek 

narušit, ale mohou být pouze přípravným jednáním, vytvářejícím předpoklady 

pro narušování veřejného pořádku. Ústavní soud dospěl k závěru, že na 

                                                           
111 Např. obecně závazná vyhláška města Varnsdorf č. 2/2012 a Litvínov č. 3/2013. 
112 K tomu je důležité dodat, že předmětné ustanovení obecně závazných vyhlášek byla zrušena ze zcela 

jiných důvodů, než namítala Veřejná ochránkyně práv. 
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základě § 10 písm. a) zákona o obcích nelze s ohledem na shora uvedené 

stanovit povinnosti k regulaci místních záležitostí, které mohou být nanejvýš 

pouze přípravou k narušení veřejného pořádku, aniž by samy mohly veřejný 

pořádek narušit.“ Jak bude na tento nález nahlížet ve své rozhodovací praxi 

Ministerstvo vnitra, a zda bude např. již výše zmíněné předpolí v souvislosti 

s konzumací alkoholických nápojů považovat za nezákonné, ukáže až další 

praxe. Citovaný nález musí mít dle mého názoru zcela jednoznačný dopad i do 

oblasti regulace provozní doby hostinských zařízení, neboť i tato je regulována 

de facto z důvodu, aby osoby, opouštějící hostinské zařízení, nerušily v nočních 

hodinách veřejný pořádek. I v tomto případě se tak jedná o předpolí, které však 

již v současné době, jak dovodil Ústavní soud, regulovat vyjma zcela 

odůvodnitelných případů nelze. Samotná hostinská činnost totiž sama o sobě 

veřejný pořádek neruší. V souvislosti s touto úvahou by tak některé závěry, 

vyslovené v této práci, mohly být tímto nálezem překonány. Definitivní vyřešení 

této problematiky však bude záviset na další rozhodovací praxi Ministerstva 

vnitra a Ústavního soudu.     

 

S problematikou provozu na pozemních komunikací souvisí regulace tzv. 

segway, tedy osobního přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo 

obdobném technickém zařízení, které je možné regulovat dle § 60a odst. 5 

zákona o silničním provozu. Dle uvedeného ustanovení může obec svým 

nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního 

přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, 

na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na 

pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno. Mimo vymezené 

prostory, na kterých lze segway regulovat pouze formou nařízení, by bylo 

možné provést regulaci i obecně závaznou vyhláškou. Typicky by se jednalo  

o zákaz jejich používání na veřejné zeleni, což však asi nebude běžnou praxí.  
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3.6 Činnosti, jež mohou narušovat veřejný pořádek v obci, avšak 

jejich regulace není formou obecně závazné vyhlášky možná 

 

Jak již bylo uvedeno, do samostatné působnosti obce patří záležitosti, 

které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům 

nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, 

která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, 

a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Uvedené 

zákonné ustanovení lze přiměřeně vztáhnout i na výkon samostatné působnosti 

formou vydávání obecně závazných vyhlášek. Proto i když § 10 neobsahuje 

taxativní ani demonstrativní výčet činností, které mohou být formou obecně 

závazných vyhlášek regulovány, ale obsahuje pouze obecně vymezení oblasti 

veřejného pořádku, nelze v samostatné působnosti regulovat veškeré činnosti, 

které již reguluje zákon či prováděcí právní předpis, případně je k takové 

regulaci obec zmocněna v rámci výkonu přenesené působnosti. 

 

Prostřednictvím obecně závazné vyhlášky tak nelze regulovat nabídku, 

prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 

kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, neboť tyto činnosti je 

možné regulovat nařízením dle zákonného zmocnění v § 18 živnostenského 

zákona, a to formou tržního řádu. K této otázce se vyjádřil rovněž Ústavní soud, 

kdy svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 19/11 konstatoval, že „statutární město 

Liberec normovalo oblast vyhrazenou zákonné úpravě, resp. úpravě, kterou je 

dle zákona možno regulovat formou nařízení, aniž by sledovalo jiný předmět  

a cíl, vykročilo z mezí samostatné působnosti a jednalo ultra vires“. V daném 

případě se jednalo o regulaci podomního prodeje, přičemž Ústavní soud 

dovodil, že § 18 živnostenského zákona je vůči § 10 písm. a) zákona o obcích 

ustanovení speciálním, které mimo jiné sleduje i ochranu veřejného pořádku. 

 

Od samotné regulace prodeje je však dle mého názoru nutno odlišit 

umísťování prodejních zařízení na veřejné zeleni, které by patrně možné bylo, 

neboť se fakticky nejedná o regulaci prodeje, ale ochranu veřejné zeleně dle  

§ 10 písm. c) zákona o obcích.  
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Další činností, která by v budoucnu mohla být regulovatelná obecně 

závaznou vyhláškou za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, 

je kouření. Jak již bylo uvedeno výše, možnost obcím zakázat kouření 

v určitých prostorech či na některých akcích umožňuje přímo zákon. 

V současné době však dle názoru Ministerstva vnitra nelze regulovat kouření 

obecně na veřejných prostranstvích113. Nutno podotknout, že judikatura k této 

problematice zatím neexistuje. Dle mého názoru by však taková regulace mohla 

obstát, a to v případě, že by předmět a cíl takové úpravy mohl být 

akceptovatelný v režimu § 10 písm. a) příp. písm. c) zákona o obcích. Pokud 

lze regulovat pití alkoholu (i mírnou konzumaci bez následků nežádoucích 

projevů, a to s ohledem např. na výchovu mládeže), proč by stejným způsobem 

nebyla možná ochrana dětí i u kouření. Nutno však podotknout, že regulaci 

kouření obce zatím obchází, neboť takové vyhlášky nejsou prakticky vydávány. 

Bylo by však zcela jistě zajímavé zjistit, jak by se k celé záležitosti postavil 

Ústavní soud. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Metodické doporučení k činnosti územních samosprávních celků č 4 – Tvorba obecně závazných 
vyhlášek, Úprava místních záležitostí veřejného pořádku, ISBN: 978-80-87544-27-3, str. 16 a násl., 
dostupné na http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym 

zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d. 

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym


86 
 

4. Místní poplatky 

 

Základním obsahovým rámcem pro zavedení místních poplatků je pro 

obce zákon o místních poplatcích. Daně a poplatky lze totiž ukládat dle čl. 11 

Listiny základních práv a svobod jen na základě zákona. V současné době je 

možné zavést a vybírat celkem osm různých místních poplatků. Obecně 

závazná vyhláška, která by stanovovala jiný místní poplatek, než je možné 

stanovit zákonem o místních poplatcích, by byla v rozporu se zákonem114. Je 

nutno uvést, že vybírání poplatků není povinností. Pokud se proto obec 

rozhodne, že daný poplatek vybírat nechce, je to její rozhodnutí v samostatné 

působnosti (patrně rozhodnutí politické). V některých oblastech však nemají 

místní poplatky pouze funkci naplnění obecního rozpočtu (byť ve většině 

případů tomu tak bude), ale i funkci regulační. Typicky tomu tak bude  

u místního poplatku ze psů, kdy obce mohou tímto způsobem nepřímo 

regulovat počet držených psů na jejich území. U místního poplatku za užívání 

veřejného prostranství bude zase obec regulovat nepřiměřené zábory, typicky 

náměstí či jiných ulic, a konečně u místního poplatku za vjezd motorovým 

vozidlem do vybraných míst a částí měst to bude regulace provozu motorových 

vozidel, zejména v historických částech obcí115. 

 

Historie místních poplatků sahá do roku 1952, kdy byl přijat zákon  

č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, který se však svým obsahem značně lišil 

od platné právní úpravy. Jednotlivé druhy místních poplatků nebyly stanoveny 

přímo zákonem, ale o jejich určení rozhodovala vláda a vydání prováděcích 

předpisů mělo v kompetenci Ministerstvo financí. Ustanovení § 2 odst. 1 

uvedeného zákona dále stanovilo povinnost národním výborům tyto poplatky 

vybírat, současně však měly oprávnění v jednotlivých případech snížit nebo 

prominout poplatek z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdostí výběru, 

zejména z důvodů sociálních.  

                                                           
114 Od místního poplatku je potřeba rozlišovat poplatky, které mají možnost obce vybírat na základě jiných 
zvláštních zákonů, např. dle ustanovení § 17a zákona o odpadech. 
115 Případně i objem produkovaných emisí. K tomu však slouží zejména stanovení tzv. nízkoemisních zón, 

o kterých bude pojednáno v další části této práce (dnes již formou opatření obecné povahy, nikoliv obecně 
závazné vyhlášky). 
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Vyhláška Ministerstva financí č. 67/1966 Sb., o místních poplatcích, však 

zákonné ustanovení o povinnosti výběru místních poplatků poněkud korigovala, 

když stanovila, že místní (městské, obvodní) národní výbory vybírají poplatky, 

usnesou-li se na tom po projednání s okresním národním výborem (v Praze  

s Národním výborem hl. m. Prahy) a občany podle místních podmínek na jejich 

zavedení. Jako první místní poplatky byly zavedeny poplatek za užívání 

veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z přechodného 

ubytování. Posléze se k nim přijetím vyhlášky Ministerstva financí, cen a mezd 

České socialistické republiky č. 216/1988 Sb., doplnil místní poplatek ze psů  

a lázeňský poplatek. Konečně byly vyhláškou Ministerstva financí, cen a mezd 

České socialistické republiky č. 7/1989 Sb., zavedeny místní poplatky  

z ubytovací kapacity v rekreačních, školících a rehabilitačních zařízeních 

organizací v oblasti Krkonošského národního parku a poplatek za vydání 

povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst rovněž v této 

oblasti.  

 

Při pohledu na platné znění zákona o místních poplatcích je evidentní, že 

jednotlivé poplatky z velké části vychází z historie, nově je zaveden pouze 

poplatek za komunální odpad a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 

možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. V mezidobí měly 

obce rovněž možnost vybírat místní poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj, toto oprávnění však obce v důsledku novelizace zákona o místních 

poplatcích již nemají. Původní znění zákona o místních poplatcích však 

obsahovalo i některé nové druhy místních poplatků, a to dislokační poplatek116 

či poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Dislokační 

poplatek však byl záhy zrušen zákonem o dani z nemovitých věcí, a to za 

účelem zamezení dvojího zdanění. Ke zrušení místního poplatku z prodeje 

alkoholu a tabáku došlo zákonem č. 48/1994 Sb., a to z důvodu přibližování 

našeho daňového systému evropským standardním systémům, jak vyplývá 

z důvodové zprávy k uvedenému zákonu.  

                                                           
116 Dislokační poplatek se platil za umístění kanceláří, provozoven, skladů a dalších zařízení sloužících  
k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti v územním obvodu obce. 
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Zákon o místních poplatcích je právní normou podléhající poměrně časté 

novelizaci. Nejedná se přitom pouze o změny hmotně-právních, ale  

i procesních ustanovení, což není žádoucí stav, neboť každá taková změna má 

přímý vliv na zákonnost všech platných obecně závazných vyhlášek o místních 

poplatcích, které je nutno novelizovat. 

 

4.1 Místní poplatek ze psů 

 

Místní poplatek ze psů platí držitel psa, vždy však pouze fyzická anebo 

právnická osoba, která má na území České republiky pobyt anebo sídlo. Osoby, 

které na území České republiky pobyt anebo sídlo nemají, poplatek neplatí. 

Pokud by jim takovou povinnost zavedla obecně závazná vyhláška, byla by 

v rozporu se zákonem. Rovněž tak je v intencích judikatury Ústavního soudu 

možné a v souladu se zákonem stanovit jakožto poplatníka vlastníka místo 

držitele psa117. Stanovení poplatníkem právě držitele psa (zcela logičtěji by měl 

být poplatníkem vlastník), bylo předmětem novelizace zákona o místních 

poplatcích zákonem č. 229/2003 Sb., a to zejména na základě praktických 

důvodů, když obce neměly dostatečné možnosti, jak vybírat poplatek od osob, 

které samy sebe označily za pouhého držitele, pečovatele, nikoliv však 

vlastníka. Do budoucna by však bylo vhodné de lege ferenda zvážit, spolu 

se zavedením povinného čipování psů, opětovné zavedení povinnosti 

platit místní poplatek právě vlastníkům psa.  

 

Poplatek je možné vybírat pouze za psa staršího tří měsíců. Přímo 

zákonem je od poplatku osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 

bezmocná118, osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem 

průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a osoba provádějící výcvik 

psů určených k doprovodu těchto osob. Rovněž tak zákon stanoví, že místní 

poplatek ze psů neplatí osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 

                                                           
117 Srovnej nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 20/06. 
118 Pojem osoba bezmocná byl v oblasti předpisů sociálního zabezpečení zrušen. 
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opuštěné psy119 nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 

zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti). Určitou volnost nechává 

zákonné zmocnění obcím ve vztahu ke stanovení sazby poplatku, neboť zde 

určuje pouze horní hranici prvního a každého dalšího psa.  Maximální možná 

sazba u prvního psa je 1500 Kč, u druhého a každého dalšího psa je možné 

zvýšení o až 50 %, tedy 2250 Kč. Zvýšení je však nutno počítat ze zákonem 

stanovené maximální sazby, nikoliv sazby stanovené obecně závaznou 

vyhláškou.120 Držitel psa, který je poživatelem invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 

anebo poživatel sirotčího důchodu, má zákonem stanovenou horní hranici 

poplatku ve výši 200 Kč za kalendářní rok. Právě poslanecký návrh na zrušení 

věty druhé ustanovení § 2 odst. 3 byl jedním z hlavních důvodů zamítnutí 

návrhu novely zákona o místních poplatcích z roku 2013 senátem (tisk 737).  

 

Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu 

nebo sídla, tedy nikoliv podle skutečného pobytu psů, což zřejmě není nejlepší 

řešení, resp. jeho aplikace nesplňuje účel zákona – regulace počtu psů, 

případně hrazení nákladů obcí na úklid veřejných prostranství ze strany držitelů 

psů apod. Držitel psa s trvalým pobytem v Brně, fakticky bydlící v Praze, tak 

bude paradoxně poplatek odvádět městu Brnu, byť by se tento pes na území 

města Brna nikdy neukázal. Jelikož se jedná o místní poplatek, měl by být 

placen místně příslušné obci, a to na základě skutečného pobytu psa (kde 

pobývá větší část z roku), k čemuž by dle mého názoru mohla přispět určitá 

forma přihlášení psa, např. ohlášení.  

 

4.2 Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 

  

                                                           
119 Osvobození útulku zřízeného obcí je v zákoně obsaženo nadbytečně, neboť je v daném případě nutno 
vzít v úvahu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. ledna 2008 sp. zn. 2 Afs 107/2007, 
přičemž Nejvyšší správní soud judikoval, že útulek jako takový není držitelem psa, není proto vůbec 
poplatníkem (Útulky pro psy nepodléhají povinnosti platit poplatek ze psů. Nejsou totiž držitelem věci ve 
smyslu § 129 odst. 1 občanského zákoníku, který se subsidiárně použije pro výklad pojmu „držitel psa“ 
obsaženého v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.).   
120 Pokud tak obec určí sazbu poplatku za prvního psa ve výši 100 Kč, bude možné stanovení poplatku  
u druhého psa i ve výši 2250 Kč, nikoliv 150 Kč.    
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Místní poplatek za lázeňský rekreační pobyt platí z povahy věci pouze 

osoby fyzické, a to v případě, že pobývají přechodně a za úplatu v lázeňských 

místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo 

rekreace. V případě, že ubytovaná osoba prokáže jiný důvod pobytu, např. 

pracovní, nebude poplatníkem přímo ze zákona. Ustanovení § 3 odst. 1 by 

mohlo naznačovat, že předmětný místní poplatek by mohly zavést pouze obce, 

které jsou lázeňským místem či místem soustředěného turistického ruchu. To 

však dle mého názoru nebude pravda. Obec, která nebude takto určeným 

místem, sice poplatek zavést může (žádný dozorový orgán ani Ústavní soud by 

zřejmě nezkoumal, zda se obec skutečně splňuje stanovené podmínky, a navíc, 

když pojem „místo soustředěného turistického ruchu“ je pojmem 

relativním, do jisté míry neurčitým), nicméně asi by ho zavedla zbytečně, 

protože jeho výběr by byl minimální. I když pobývat za účelem léčení či 

rekreace lze prakticky kdekoliv. Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt tak 

budou zpravidla zavádět obce, kde skutečně pobývá po přechodnou dobu větší 

počet „turistů“. 

 

 Jistým specifikem tohoto poplatku je, že jej neplatí poplatník přímo obci, 

ale prostřednictvím třetí osoby – plátce. Tímto plátcem bude logicky ubytovatel, 

tedy osoba, která přechodné ubytování poskytuje. Za účelem podrobné 

evidence ubytovaných hostů má ubytovatel povinnost vést evidenční knihu, do 

které zapisuje zákonem stanovené údaje121. Stanovený výčet těchto údajů 

nesmí obec v obecné závazné vyhlášce nijak rozšiřovat, otázkou je, zda by bylo 

možné některé údaje vynechat, např. místo trvalého pobytu. Osobně si myslím, 

že případné zúžení požadovaných údajů je plně v kompetenci obce, v případě, 

že by v obecně závazné vyhlášce nebyla tato problematika blíže upravena, měl 

by ubytovatel povinnost postupovat v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona 

o místních poplatcích. Evidenční knihu má povinnost ubytovatel uchovat po 

dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Sazba poplatku může být 

stanovena až do výše 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, kromě 

                                                           
121 Mezi tyto údaje patří dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo 

místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, 
které ubytování poskytl. 
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dne příchodu. Jednodušeji by bylo stanovení sazby za osobu a noc v místě 

ubytování. Zákon dává možnost stanovit poplatek rovněž paušální částkou, a to 

týdně, měsíčně nebo ročně. Co se týče osvobození některých skupin 

poplatníků, stanoví toto zákon o místních poplatcích určitým osobám, zejména 

s ohledem na určité sociální důvody. Poplatku ze zákona nepodléhají osoby 

nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou 

držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci. 

Poplatku dále nepodléhají osoby mladší 18ti  let a starší 70ti  let nebo osoby, na 

které náleží přídavky na děti nebo výchovné (např. studenti do 26-ti let) anebo 

vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu122. 

 

4.3 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

  

Poplatek za užívání veřejného prostranství nelze vybírat za jakékoliv 

obecné užívání veřejného prostranství, které je bez dalšího bezplatné123, ale 

pouze v zákonem stanovených případech užívání zvláštního. Tímto zvláštním 

užíváním je nutno rozumět „pouze“ provádění výkopových prací, umístění 

dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, 

umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků  

a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 

místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo 

potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

 

 Poplatníkem je dle zákona vždy osoba fyzická či právnická, která veřejné 

prostranství ke zvláštnímu užívání zabere a vyloučí tak možnost dalších osob, 

aby mohly totéž prostranství současně užívat. Užívá-li takové prostranství více 

osob společně, např. jako spoluvlastníci prodejního zařízení, jsou dle mého 

názoru odpovědni za zaplacení poplatku společně a nerozdílně, byť to 

nevyplývá přímo ze zákona o místních poplatcích. Správce poplatku si tak bude 

                                                           
122 Je nutné upozornit, že některé použité pojmy v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích již 
zvláštní právní předpisy nepoužívají. Kromě pojmu osoby bezmocné, jak již bylo uvedeno u místního 
poplatku ze psů, je nutno upozornit, že v právních předpisech v oblasti obrany došlo ke zrušení vojenské 
základní služby a dále, že z českého právního řádu bylo odstraněno výchovné. 
123 Není ovšem vyloučeno „zpoplatnění“ soukromoprávní cestou, např. pronájem pozemku. 
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moct vybrat, po které osobě bude poplatek požadovat.124 Ustanovení § 30 

daňového řádu stanoví povinnost daňovým subjektům, kterým vznikne společná 

daňová povinnost, zvolit si společného zmocněnce, to však pouze pro 

zastupování ve společném řízení, nikoliv jakožto osobu povinnou poplatek 

zaplatit. Rovněž v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/05 bylo ustanovení 

o solidární odpovědnosti poplatníků posouzeno jako ústavně konformní (byť 

nebylo výslovně napadáno). Byť se jedná o nález staršího data, zákon  

o místních poplatcích ani daňové procesní právní předpisy nedoznaly přímých 

změn, které by měly na posuzované ustanovení přímý vliv. 

 

 Zákon stanoví dva druhy osvobození, a to pro pořadatele akcí, jejichž 

výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a dále pro osobu 

zdravotně postiženou v rámci vyhrazení trvalého parkovacího místa. Zákon 

blíže nespecifikuje, zda se v případě výtěžku na charitativní a veřejně 

prospěšné účely jedná o výtěžek celý (obdobně jako u místního poplatku ze 

vstupného), anebo pouze výtěžek částečný (v libovolném poměru). Domnívám 

se, že i v tomto případě je nutno považovat pro osvobození od poplatku pouze 

případy, kdy bude výtěžek určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 

v celé výši (byť tuto skutečnost zákonodárce na rozdíl od poplatku ze 

vstupného opomněl vysloveně uvést). V opačném případě by docházelo ke 

snadnému obcházení poplatkové povinnosti.  

 

Za poměrně výrazný nedostatek právní úpravy považuji nestanovení 

osvobození rovněž pro vlastníky dotčeného pozemku, který je zvláštním 

způsobem užíván a kteří tak mají povinnost platit poplatek za užívání svého 

vlastního majetku (nejsou-li osvobozeni obecně závaznou vyhláškou). Střet 

soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy v rámci užívání veřejného prostranství 

řeší do značné míry soudní judikatura. Úvodem je nutno zmínit nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/02125, kde Ústavní soud vyjádřil, „právní závěr, podle 

něhož by byl vlastník pozemku povinen platit poplatky za zvláštní užívání svého 

                                                           
124 Ministerstvo vnitra považuje ustanovení o společné odpovědnosti v současné době za rozporné se 
zákonem, a to z důvodu, že takovou povinnost nestanoví zákon a je v rozporu s ustanovením § 30 
daňového řádu. 
125 Jednalo se o návrh poslanců na zrušení § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích. 
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pozemku, který byl jako veřejné prostranství označen obecně závaznou 

vyhláškou obce, by mohl být, podle okolností, v rozporu s ústavní ochranou 

vlastnictví. V takovém případě by totiž došlo ke zpoplatnění výkonu 

vlastnického práva veřejnou mocí. Umístí-li tedy např. vlastník pozemku 

označeného jako veřejné prostranství na svůj pozemek reklamní zařízení (což 

je jeden z příkladů tzv. zvláštního užívání veřejného prostranství), - neměl by 

zásadně být subjektem poplatkové povinnosti za zvláštní užívání veřejného 

prostranství.“. Z uvedeného bohužel nevyplývá jednoznačný závěr, že vlastník 

pozemku není poplatníkem v případě jeho zvláštního užívání, Ústavní soud 

pouze odkazuje na řešení každého individuálního případu zvlášť cestou 

odvolání v poplatkovém řízení, případně cestou správní žaloby. Odlišná situace 

je v rámci výběrů poplatků od uživatelů, kteří veřejné prostranství užívají na 

základě nájemní smlouvy s vlastníkem. Bude-li veřejné prostranství nájemcem 

užíváno zvláštním způsobem, kdy dojde k omezení či vyloučení jeho obecného 

užívání ostatními subjekty, pak užívání pozemku na základě nájemní smlouvy 

bude bez vlivu na povinnost subjektu platit vedle nájemného také místní 

poplatek.126  

 

 Důležitou a také nedílnou součástí obecně závazných vyhlášek je 

v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 určení míst, tedy veřejných prostranství, 

za jejichž zvláštní užívání je stanovena povinnost místní poplatek platit. 

V souladu s judikaturou Ústavního soudu musí být tato místa stanovena 

dostatečně určitě. Zákonu je učiněno zadost, je-li vymezení veřejných 

prostranství stanoveno pouze citací ustanovení § 34 zákona o obcích, ovšem 

bez jeho poslední části (a další místa, přístupná každému bez omezení).   

K míře konkrétnosti určení míst se již ve svých rozhodnutích opakovaně 

vyjadřoval Ústavní soud, který považuje za nutné z hlediska ochrany právní 

jistoty občanů, aby takto definované prostranství bylo v obecně závazné 

vyhlášce určeno co možná nejpřesněji127. Jak Ústavní soud uvedl, "zpoplatnění 

se nemusí týkat všech veřejných prostranství, a proto specificky určená veřejná 

prostranství pro účely poplatku za zvláštní užívání musí vyloučit jeho záměnu. 

                                                           
126 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 86/2008. 
127 Např. nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 1/05. 
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Je proto nutné provést specifikaci veřejných prostranství pro zvláštní užívání 

uvedením názvu místa (pokud jej má - náměstí, ulice, průchody apod.) nebo je 

blíže charakterizovat umístěním v obci natolik, aby nebyla současně narušena 

právní jistota občanů". Lze proto doporučit vymezení veřejných prostranství co 

nejkonkrétněji, zejména označením parcelních čísel a katastrálního území. 

Takové provedení lze případně doplnit grafickým označením na přiložené 

mapě, co však může být zejména u větších měst komplikovanější, a to nejenom 

složitým zakreslováním všech veřejných prostranství, ale poté vyvěšením 

takové přílohy na úřední desku obecního úřadu. 

 

 Skutečnost, zda vyhláškou vymezená místa skutečně splňují znaky 

ustanovení § 34 zákona o obcích (obec označila i jiné pozemky, které znaky 

veřejného prostranství nesplňují, případně v době platnosti vyhlášky došlo ke 

změně skutečného stavu – např. k oplocení pozemku), není možné v rámci 

dozoru zákonnosti obecně závazné vyhlášky zkoumat ze strany Ministerstva 

vnitra z úřední povinnosti, neboť i Ústavní soud se z takového přezkumu 

vyloučil. Případný návrh Ministerstva vnitra na zrušení takto stanoveného místa 

by proto byl zamítnut. Právo vlastníka bránit se obecnému užívání jeho majetku 

soukromoprávní cestou (žalobou u obecného soudu) však není nijak omezeno. 

Jako poslední možnost se také nabízí ústavní stížnost směřující do rozhodnutí 

orgánů veřejné správy a obecných soudů ve věci autoritativního zjištění 

naplnění podmínek § 34 zákona o obcích, jak konstatoval Ústavní soud ve 

svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/07.  

 

 Sazba poplatku je stanovena zákonem obdobně, jako je tomu u všech 

místních poplatků, horní hranicí, a vybírá se za každý započatý m² a každý 

započatý den užívání. U většiny stanovených způsobů je možné vybírat pouze 

10 Kč za každý započatý m² a každý započatý den užívání, za umístění 

prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí má obec 

možnost tuto sazbu zvýšit až na desetinásobek. Obec může za účelem určitého 

zjednodušení poplatkového řízení stanovit poplatek i paušální sazbou, praktické 

to bude zejména při dlouhodobém záboru veřejného prostranství, např. 

aspi://module='ASPI'&link='128/2000%20Sb.%252334'&ucin-k-dni='18.6.2008'
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reklamní zařízení. I stanovení paušálu se však musí opírat o zákonem 

stanovené maximální sazby, tzn. nelze stanovit paušální částku, která by po 

propočtu na m² a den byla vyšší než zákonem přípustná.  

 

4.4 Místní poplatek ze vstupného 

  

Místní poplatek ze vstupného lze vybírat pouze ze vstupného na kulturní, 

sportovní, prodejní anebo reklamní akce, avšak kromě akcí, jejichž celý výtěžek 

je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Žádné jiné akce do výčtu 

zahrnout nelze. V praxi může být problematické nad rámec uvedeného výčtu 

zpoplatnění akcí obdobného charakteru. Oprávněnost výběru takto 

stanoveného poplatku by však byla předmětem individuálního posouzení 

v rámci správního, případně i soudního řízení. Zcela jistě však lze říci, že zákon 

o místních poplatcích předpokládá vybírání poplatku ze vstupného v případech, 

kdy jde o jednorázovou kulturní akci, např. výstavu, taneční zábavu, konkrétní 

divadelní představení apod. Nelze tak požadovat místní poplatek z vybraného 

vstupného na hrady a zámky, neboť vstupné z prohlídek kulturních památek 

nelze zpoplatňovat a návštěvu hradu či zámku nelze pokládat za kulturní akci 

ve smyslu zákona o místních poplatcích128. 

 

Poplatníkem je každá fyzická a právnická osoba, která pořádá akci 

podléhající místnímu poplatku, přičemž výši poplatku lze stanovit maximálně do 

výše 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Po dohodě s poplatníkem lze 

poplatek stanovit i paušální částkou, tato částka však musí být stanovena 

obecně závaznou vyhláškou, např. v závislosti na předpokládaném počtu 

účastníků. Správce poplatku nemá možnost případně dohadovat jiné paušální 

částky s poplatníkem, takový postup by byl v rozporu se zákonem, jak již 

konstatoval Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/06. Ústavní soud 

přisvědčil tvrzení navrhovatele, že nelze stanovit paušální částku poplatku „ad 

hoc“ a že obce mají sazbu paušálu v obecně závazné vyhlášce konkrétně 

vymezit s tím, že na „dohodě“ s poplatníkem bude toliko otázka, zda se v jeho 

                                                           
128 Podrobněji viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 20/93.  
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případě aplikuje poplatek stanovený procentní sazbou nebo paušálně. Na 

druhou stranu lze však uvést, že samotné ustanovení § 6 odst. 3 zákona  

o místních poplatcích přímo vybízí ke stanovení sazby „ad hoc“ po dohodě 

správce poplatku s poplatníkem mimo určení konkrétní výše obecně závaznou 

vyhláškou.   

 

Pořadatelé se samozřejmě snaží najít způsob, jak se místnímu poplatku 

vyhnout, proto zkouší různé triky, jak vybrat vstupné jinou formou, např. 

registračním poplatkem, přičemž cenu vstupného stanoví ve výši 0 Kč. Takový 

postup však lze považovat za obcházení zákona, což konstatuje i soudní 

judikatura. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, čj. 1 

Afs 5/2011 - 86 je pojem vstupné obsažený v § 6 odst. 1 zákona o místních 

poplatcích, třeba v zásadě vykládat z pozice účastníka akce. „Vstupným je pak 

třeba rozumět souhrn veškerých finančních částek, jejichž zaplacením je 

podmiňován vstup, resp. účast účastníka na akci, bez ohledu na to, za co byly 

tyto částky konkrétně zaplaceny nebo na jaký účel byly využity pořadatelem 

akce“. 

 

4.5 Místní poplatek z ubytovací kapacity 

 

Předmětem místního poplatku z ubytovací kapacity je poskytnutí 

přechodného ubytování za úplatu, a to v zařízeních takovému účelu sloužícím. 

Stavební objekt, v němž je přechodné ubytování poskytováno, musí být 

kolaudačním rozhodnutím určeno za účelem poskytování přechodného 

ubytování (v tomto rozhodnutí musí být jasně deklarován účel). Bude se tak 

jednat zejména o hotely, ubytovny a podobná zařízení, nikoliv však např. 

rodinný dům či rekreační chatu. Patrně na základě sociálních důvodů je přímo 

zákonem vyloučena možnost zpoplatnění ubytovacích zařízení sloužících pro 

přechodné ubytování studentů a žáků, zdravotnických nebo lázeňských 

zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení a konečně zařízení 
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sloužící sociálním a charitativním účelům129. Rozdíl mezi poplatkem za 

lázeňský a rekreační pobyt a poplatkem z ubytovací kapacity spočívá rovněž 

v tom, že zatímco poplatek za lázeňský a rekreační pobyt se platí za jakékoli 

ubytování za účelem rekreace kdekoliv (s nadsázkou lze říci, že i např. na 

zahradě ve stanu), poplatek z ubytovací kapacity lze vybírat pouze za ubytování 

ve stanovených objektech, bez ohledu na zkoumání účelu. Nutno ale dodat, že 

ve většině případů budou „turisté“ ubytováni v hotelech či obdobných 

ubytovacích zařízeních, proto obce budou vybírat zpravidla oba poplatky, za 

předpokladu, že je na svém území zavedou.  

 

Poplatníkem je vždy ubytovatel, zejména vlastník zařízení, ve kterém je 

přechodné ubytování poskytováno. Obdobně jako u místního poplatku za 

lázeňský nebo rekreační pobyt je zákonem zavedena povinnost vést evidenční 

knihu, nelze však požadovat údaj o účelu pobytu, neboť v tomto případě není 

výběr vázán na pobyt za určitým účelem, ale bez dalšího. Sazba poplatku může 

být stanovena až do maximální výše 6 Kč, přičemž je možné její stanovení 

paušální částkou, kterou však obec může vybrat pouze po dohodě 

s poplatníkem. 

 

Je otázkou, zda je nezbytné mít dva místní poplatky týkající se 

ubytování, a zda tato úprava nepřináší do praxe nejasnosti. Ideální by bylo oba 

poplatky sjednotit. Současně by bylo vhodné uvažovat o zavedení speciálního 

poplatku za tzv. krátkodobé ubytování v bytech či jiných objektech sloužících 

k trvalému bydlení. V současné době mají zejména větší města problémy 

s rozšiřováním krátkodobého ubytování turistů formou sdíleného ubytování 

(např. prostřednictvím platformy airbnb), přičemž se však již dnes nejedná  

o původní úmysl, kterým bylo ubytování osob v bytě, kde současně jeho majitel 

či nájemce bydlí. V dnešní době se jedná spíše o formu podnikání  

a nahrazování ubytovacích zařízení, které k tomuto účelu mají primárně sloužit. 

S tím samozřejmě souvisí úbytek volných bytů pro trvalé bydlení a s tím 

                                                           
129 Novelou zákona o místních poplatcích (348/2009 Sb.) bylo zrušeno osvobození od placení místního 
poplatku v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato 
zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření.  
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související vylidňování některých lokalit. V souladu s legislativně řešenou 

situací tzv. sdílené ekonomiky by tak bylo dle mého názoru vhodné zatížení této 

formy ubytování takovým poplatkem, aby byla její extrémní ekonomická 

výhodnost omezena. Tedy poplatkem v řádu stokorun, nikoliv desetikorun, které 

by k požadované regulaci nijak nepřispěly.  

 

4.6 Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst a částí měst 

    

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí měst platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení  

k vjezdu s motorovým vozidlem do stanovené lokality označené příslušnou 

dopravní značkou, na základě které je do takové lokality vjezd zakázán. 

V souladu s ústavními principy je od placení tohoto poplatku osvobozena řada 

osob, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraném místě, osoby 

jim blízké130, manželé těchto osob a jejich děti. Dále jsou od poplatku 

osvobozeny osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání 

nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP  

a jejich průvodci. Zákonodárce dle mého názoru ještě pozapomněl i na osoby, 

které ve vybraném místě užívají nemovitost na základě i jiných účelů, něž jen 

podnikání či veřejně prospěšné činnosti, a to např. užívání nemovitosti k bydlení 

na základě nájemní smlouvy, případně osob s přechodným pobytem. Není 

vyloučeno, že by případně soud shledal výběr tohoto poplatku od uvedených 

osob jako diskriminační. K určitému posunu však došlo doplněním osvobození 

ve vztahu k veřejně prospěšné činnosti, neboť původně se jednalo pouze  

o činnost hospodářskou. 

 

 Sazba poplatku činí až 200 Kč za vjezd do vybraného místa a jeden 

den, přičemž je možné po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální 

                                                           
130 Definic obsahuje ustanovení § 22 občanského zákoníku - Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen 
„partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, 
pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že 
osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 
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částkou. Maximální sazba místního poplatku byla s účinností od 1. 7. 2017 

zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, 

zvýšena desetinásobně (původně ji bylo možné stanovit až do výše 20 Kč). 

Cílem této změny je prostřednictvím regulační funkce poplatku dosažení jeho 

ekologického cíle, tj. ovlivnění stavu životního prostředí ve vybraných lokalitách 

obce. K tomu má přispět stanovení poplatku v takové výši, která u poplatníků 

sníží zájem o vjezd do příslušné lokality. Tento postup hodnotím kladně, neboť 

může skutečně přispět k účelu tohoto poplatku, a to snížení provozu 

motorových vozidel ve vybraných lokalitách. Původní sazba 20 Kč za den 

v dnešní době žádnou regulační funkci plnit nemůže. Současně je však nutno 

dodat, že i nadále bude záležet na rozhodnutí samotné obce, zda nastaví sazbu 

tak, aby skutečně minimalizovala pohyb automobilů na svém vybraném území, 

anebo pouze tak, aby co nejvíce vybrala na místních poplatcích.  

 

Co se týče stanovení míst či částí měst, do kterých je možné vjezd 

motorovým vozidlem zpoplatnit, je nutno uvést, že obce nemají možnost určení 

jakéhokoliv místa, neboť by se mohlo jednat o jistou formu zpoplatnění užívání 

pozemních komunikací, které je až na výjimky bezplatné. Vodítkem pro určení 

takto vybraných míst je zejména nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 23/2000, 

který stanoví, že takovým místem je třeba rozumět ucelenější, zpravidla 

osídlenou lokalitu, kterou s vnějším světem (okolím) komunikace jako dopravní 

cesta spojuje k vjezdu do vybraných míst. V intencích judikatury Ústavního 

soudu tak obce nemají možnost předmětným místním poplatkem zpoplatnit 

jakýkoliv úsek místních komunikací. Vybraným místem by tak neměla být 

komunikace ve volné krajině spojující dvě obce. Ze znění ustanovení § 1 písm. 

f) zákona o místních poplatcích, nelze dovodit, že by obce byly oprávněny 

„vybraným místem“ označit libovolné místo, tedy i úsek místní komunikace  

a pouhou spojnici mezi dvěma územími obcí v případě, chybí-li zde aspekt 

osídlení, resp. historicky cenné či jinak památkově nebo urbanisticky významné 

území, nebo jeho část, příp. významný krajinotvorný prvek. Opačný závěr  

a výklad by se dostal do rozporu s účelem těchto ustanovení, tj. umožnění 

regulace provozu motorových vozidel v historicky cenných či jinak památkově 
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nebo urbanisticky významných částech a zároveň by v obdobných případech, 

kdy by bylo obcím umožněno zpoplatnit jakýkoliv libovolný úsek (nijak 

neodpovídající výše naznačeným kritériím) veřejně přístupné účelové 

komunikace na svém území, zabraňoval, až znemožňoval řádný výkon státní 

správy na úseku silniční dopravy a silničního hospodářství ve věcech 

pozemních komunikací, a to primárně k újmě jejich uživatelů, jak konstatoval 

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/11.  

 

4.7 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu doznal v posledním období 

značných změn131, a to zejména na nátlak obcí a měst132, které tuto variantu 

zpoplatnění svozu komunálního odpadu využívají. Předmětem poplatku je tedy 

svoz a likvidace komunálního odpadu, nutno zdůraznit, že bez ohledu na 

objem vyprodukovaného odpadu, či bez ohledu na skutečnost, zda poplatník 

komunální odpad na území obce vůbec produkuje133. Poplatníkem je každá 

fyzická osoba, která má v obci hlášen pobyt, případně na území obce vlastní 

nemovitost určenou k rekreaci134, byt nebo rodinný dům, ve kterém není 

k pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Poplatníkem nebude tedy osoba 

právnická, a to i s ohledem na skutečnost, že dle zákona o odpadech není 

právnická osoba původcem komunálního odpadu.  

 

První skupinou poplatníků je tedy skupina fyzických osob, které jsou 

v obci hlášeny k trvalému pobytu a dále každá fyzická osoba, které byl podle 

zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý 

pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona 

                                                           
131 Jedná se o změny, které byly provedeny zákony č. 174/2012 Sb. a č. 266/2015 Sb. 
132 Zejména co se týče zpoplatnění neobydlených nemovitostí. 
133 Větší důraz na platbu za vyprodukované množství odpadu a úroveň jeho třídění klade možnost 
zpoplatnění dle ustanovení § 17a zákona o odpadech. 
134 Na otázku, co se rekreačním objektem vlastně rozumí, dává částečně odpověď ustanovení § 2 písm. b) 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavbou pro rodinnou rekreaci se rozumí stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají 
požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít 
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 
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upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců a konečně které byla udělena 

mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Zákon tedy zavedl 

poplatkovou povinnost i pro cizince, kteří neměli povinnost místní poplatek za 

svoz komunálního odpadu platit. Je otázkou, zda evidence, vymáhání a další 

náležitosti s tím související nejsou spíše zátěží pro obce než změnou k lepšímu. 

Další změna se týká i skupiny poplatníků, kteří platí poplatek na základě 

vlastnictví neobydlené nemovitosti v obci. Předmětem poplatku již nadále není 

stavba sloužící k individuální rekreaci, ale pouze stavba k individuální rekreaci 

určená, a to kolaudačním rozhodnutím, a nově každý byt a rodinný dům, ve 

kterém není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, a to bez ohledu na účel, ke 

kterému je tato nemovitost využívána.   

 

Zákon o místních poplatcích tedy v ustanovení § 10b odst. 1 jasně 

stanoví, kdo je poplatníkem poplatku za svoz komunálního odpadu, přičemž 

není vyloučeno, že jedna fyzická osoba může být poplatníkem i vícekrát,  

a to z různých důvodů, na základě kterých jí vznikla povinnost tento poplatek 

platit. Takováto situace může nastat v rámci jedné obce (poplatník zde má 

trvalý pobyt a současně zde např. vlastní rodinný dům, kde není k pobytu 

hlášena žádná fyzická osoba), ale i v rámci více obcí (v jedné trvale bydlí  

a jinde vlastní neobydlenou nemovitost). Vyloučení souběhu poplatkových 

povinností pro jednu fyzickou osobu zákon nestanoví a proto vybírat místní 

poplatek za svoz komunálního odpadu od jedné fyzické osoby tolikrát, kolikrát 

je tato osoba poplatníkem předmětného poplatku, je v souladu s právními 

předpisy. Smyslem zákona o místních poplatcích je totiž možnost obcí vybírat 

místní poplatek i z neobydlených nemovitostí, zejména za situace, kdy jsou 

užívány např. na základě nájemní smlouvy osobami bez trvalého pobytu v obci, 

a tento poplatek by tak neplatila žádná osoba. Zákonodárce se tak snažil aspoň 

z části kompenzovat náklady obcí na svoz komunálního odpadu. Nelze však 

opomenout ani problém, kdy v „úředně“ neobydlené nemovitosti žije několik 

osob např. v nájmu bez hlášeného trvalého či přechodného pobytu v obci. 
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Dochází tak k produkci komunálního odpadu, s jehož likvidací má obec 

několikanásobně vyšší výdaje, než je příjem jednoho místního poplatku, který 

má povinnost platit vlastník nemovitosti. 

 

Zákon o místních poplatcích stanoví osvobození pro některé skupiny 

poplatníků. Konkrétně § 10b odst. 3 stanoví osvobození od tohoto poplatku pro 

fyzické osoby umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 

preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, do 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 

žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 

dítěte nebo nezletilého, v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově 

pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení135. Ve 

všech uvedených případech se osvobození vztahuje na poplatníky z titulu 

trvalého pobytu v obci. Poplatek z důvodu vlastnictví neobydlené nemovitosti na 

území obce mají tyto osoby povinnost platit. 

 

Obce dále mají možnost osvobození či úlevy v obecně závazných 

vyhláškách stanovit dle vlastního uvážení (takový postup lze doporučit zejména 

v případech, kdy se poplatníci na území obce celoročně nezdržují). Kromě 

osvobození osob, které se na území obce nezdržují, tedy komunální odpad 

neprodukují, lze doporučit stanovení určité formy úlevy i některým dalším 

skupinám osob, zejména z hlediska sociálního. Bude se jednat např. o každé 

druhé či třetí dítě v rodině, osoby starší 70 let apod. Tyto osoby nebudou zřejmě 

produkovat množství odpadu, které by odpovídalo produkci odpadu jedné 

„dospělé“ osoby. 

 

Stanovit u místních poplatků v obecně závazné vyhlášce osvobození či 

úlevu pro určité skupiny poplatníků je možné pouze za předpokladu, že tím 

nedochází k obcházení zákona a diskriminaci poplatníků. Za diskriminační je 

totiž třeba chápat taková ustanovení, která umožňují rozdílné zacházení 
                                                           
135 Zákonodárce opominul některé další skupiny, které jsou např. na základě rozhodnutí soudu umístěny 

do výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody. 
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s určitou skupinou obyvatel obce na úkor jiné skupiny obyvatel. Jejich stanovení 

znamená nezákonnost. Proto, ačkoliv je stanovení případného osvobození 

v samostatné působnosti obce, kdy obec rozhoduje pouze na základě své vůle, 

nemohou být ustanovení o osvobození zakládány na ústavně nepřípustném 

rozlišování nebo diskriminaci. Při posuzování této skutečnosti je třeba zkoumat 

smysl a účel daného osvobození (úlevy), jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu 

sp. zn. Pl. ÚS 16/02.   

 

Ústavní soud ve svém dalším nálezu sp. zn. Pl. ÚS 15/02 judikoval, že 

„rovnost je kategorie relativní, jež vyžaduje odstranění neodůvodněných rozdílů. 

Zásadě rovnosti v právech dle článku 1 Listiny je proto třeba rozumět tak, že 

právní rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být projevem libovůle, 

neplyne z ní však závěr, že by každému muselo být přiznáno jakékoli právo… 

rovněž mezinárodní instrumenty o lidských právech a mnohá rozhodnutí 

mezinárodních kontrolních orgánů vycházejí z toho, že ne každé nerovné 

zacházení s různými subjekty lze kvalifikovat jako porušení principu rovnosti, 

tedy jako protiprávní diskriminaci jedněch subjektů ve srovnání se subjekty 

jinými. Aby k porušení došlo, musí být splněno několik podmínek: s různými 

subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, se zachází 

rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro 

uplatněný rozdílný přístup“.  

 

Z praxe je patrné, že obce stanovují úlevy především svým občanům, 

kteří mají pobyt na území obce, přičemž skupině poplatníků - tzv. „rekreantů“ 

stejnou úlevu neposkytují. Tento postup obce zdůvodňují zejména tím, že 

v některých případech osoby pobývají v nemovitostech i celoročně, přičemž zde 

nemají hlášen pobyt, případně se v nich zdržuje více osob, tudíž produkují 

množství odpadu, které neodpovídá sazbě pouze jednoho místního poplatku, 

který mají jakožto vlastníci dané nemovitosti povinnost platit. V případě, že 

úleva od místního poplatku za svoz komunálního odpadu není „rekreantům“ 

poskytnuta z důvodu, že náklady na svoz jejich odpadu převyšují vybrané 

místní poplatky od těchto poplatníků, je dle mého názoru odůvodnitelné, že 
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obec těmto osobám úlevu neposkytne. Rovněž na základě výše uvedených 

nálezů lze dle mého názoru takové zdůvodnění považovat za legitimní.  

 

Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji částka se stanovenou horní 

hranicí 250 Kč za osobu a kalendářní rok (u této částky obec nezdůvodňuje  

v obecně závazné vyhlášce její výši a slouží zejména na svoz tříděného 

komunálního odpadu) a částka, kterou musí zastupitelstvo obce stanovit na 

základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu. Maximální výše je stanovena až do výše 750 Kč za 

osobu a kalendářní rok. U této částky obec musí v obecně závazné vyhlášce 

provést rozúčtování nákladů na každou osobu poplatníka. Rozúčtování je 

možno provést přímo u příslušného článku nebo samostatně v příloze, která je 

nedílnou součástí obecně závazné vyhlášky. Do výpočtu druhé složky poplatku 

podle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích je možné zahrnout 

zejména náklady na shromažďování odpadu (zajištění, údržba, obnova  

a následné vyprazdňování shromažďovacích prostředků, včetně odpadkových 

košů), na přepravu a sběr odpadu, tedy náklady na překládání odpadů  

z jednotlivých shromažďovacích prostředků do přepravních prostředků a jejich 

přepravu do zařízení ke sběru nebo dalších zařízení podle obecního systému 

nakládání s odpadem a konečně náklady na využití a odstranění odpadu, např. 

uložení na skládku apod.  

 

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu může obecní úřad dle  

§ 16a zákona o místních poplatcích na základě žádosti poplatníka poplatek 

nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout, a to z důvodu 

odstranění tvrdosti právního předpisu, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem 

daného případu ospravedlnit (může se tak jednat o případy, kdy se poplatník na 

území obce nezdržuje a komunální odpad neprodukuje). 

 

Na druhou stranu je však nutné si uvědomit, že místní poplatek za svoz 

komunálního odpadu nemá být, a ani být nemůže, úhradou za přesné 

množství vyprodukovaného odpadu. Je jej nutno považovat za určitou formu 



105 
 

paušálního a částečně i solidárního poplatku, kdy některé skupiny poplatníků 

platí stejně, byť neprodukují stejné množství odpadu.  

   

4.8 Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností 

jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo 

kanalizace 

 

Účelem poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 

připojení na stavbu vodovodu a kanalizace je zcela zřejmě získání části 

nákladů, které obci vzniknou v souvislosti s investicemi na vybudování 

infrastruktury, konkrétně na vybudování vodovodu a kanalizace. Na druhou 

stranu je nutno uvést, že na výši tohoto místního poplatku však nemá žádný vliv 

výše investice, tedy ceny, za kterou obec danou infrastrukturu vybudovala. 

Ustanovení § 10c odst. 3 zákona o místních poplatcích stanoví, že sazba 

poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti 

připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny 

stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se 

stanoví podle zvláštního právního předpisu v kalendářním roce, ve kterém 

nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo 

kanalizace obcí vybudované136. Zvláštním předpisem pro stanovení ceny 

pozemku je vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Výše 

sazby na 1m² zhodnoceného stavebního pozemku následně stanoví obec  

v obecně závazné vyhlášce.  

 

Smyslem daného místního poplatku však není úhrada investice obce od 

dotčených vlastníků pozemků, ale pouze výběr poplatku za zhodnocení jejich 

pozemků v souvislosti s vybudováním vodovodu a kanalizace. Výše zhodnocení 

se proto nestanovuje na základě nákladů obce, neboť náklady a investice obce 

na vybudování nového vodovodu či kanalizace nemají přímý vliv na sazbu 

                                                           
136 Cena je tedy nutno stanovit úředně dle oceňovací vyhlášky před a po získání možnosti napojení na 
veřejnou infrastrukturu, nikoliv z ceny obvyklé (za kterou by se prodaly na realitním trhu).  
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místního poplatku. Podle mého názoru samotná obec ani nemusí mít žádné 

vlastní náklady (pokud např. celou částku na stavbu získá z dotace)137. Důležité 

je, o jakou hodnotu stoupla cena stavebních pozemků dotčených vlastníků 

v souvislosti s jejich možností připojení na vodovod a kanalizaci. Nezbytnou 

funkcí daného poplatku je na druhou stranu i určitá návratnost investice obce na 

vybudování vodovodu či kanalizace, byť toto není primárním účelem poplatku. 

S tím souvisí i skutečnost, že pokud obec vodovod či kanalizaci pouze opravuje 

či nově vybuduje z důvodu havarijního stavu, nemá možnost poplatek vybírat, 

neboť pozemky dotčených vlastníků, které i v minulosti byly anebo mohly být 

napojeny na místní vodovod či kanalizaci, nijak nezhodnocuje. Dále je nutno 

uvést, že nutnost placení místního poplatku není závislá na zájmu majitele 

stavebního pozemku se na vybudovanou infrastrukturu skutečně připojit. 

I pokud nemá k tomuto využívání zájem, je poplatníkem, neboť k zhodnocení 

pozemku fakticky došlo. 

 

Komplikace u tohoto místního poplatku v minulosti vznikaly zejména 

v souvislosti s přijetím obecně závazné vyhlášky, když obecní infrastruktura 

byla vybudována několik let zpětně, přičemž vlastník stavebního pozemku se 

změnil, tedy nabyl pozemek již zhodnocený, přesto by měl platit ještě navíc 

poplatek za zhodnocení jeho již zhodnoceného pozemku. Tato skutečnost byla 

vyřešena poslední novelou zákona o místních poplatcích (170/2017 Sb.), 

přičemž nově lze obecně závaznou vyhlášku o poplatku za zhodnocení 

stavebního pozemku vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní 

moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí 

vybudované. Tato podmínka je dle mého názoru nepřiměřeně přísná  

a v případě vydání kolaudačního rozhodnutí těsně před koncem roku může 

obec o možnost zpoplatnění zhodnocených pozemků přijít. Zcela jistě by bylo 

vhodnější umožnit vydání vyhlášky ještě v následujícím roce po nabytí právní 

moci kolaudačního rozhodnutí.  
                                                           
137 Odlišný názor má v této otázce Veřejný ochránce práv, který prezentoval ve svém stanovisku sp. zn. 

2679/2013/VOP/MBČ, ze kterého vyplývá následující závěr: Finanční spoluúčast obce na vybudování 
vodovodu je nutnou podmínkou pro zavedení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 
možností jeho připojení ke stavbě vodovodu nebo kanalizace podle § 10c zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato podmínka není v zákoně o místních poplatcích 
explicitně vyjádřena, ale je nutno ji dovodit z celého pojetí místních poplatků. 
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I přes výše zmíněné doplnění jsou ustanovení zákona u tohoto místního 

poplatku dle mého názoru příliš stručná, a to především s ohledem na 

skutečnost, že se v tomto případě nejedná o poměrně malé částky jako u jiných 

místních poplatků, ale výše místního poplatku ze zhodnocení stavebního 

pozemku se může dostat až do výše statisíců.  

 

4.9 Procesní otázky výběru a správy místních poplatků 

 

Správu místních poplatků vykonává v souladu s ustanovením § 14 odst. 

3 zákona o místních poplatcích obecní úřad jakožto správce poplatku, přičemž 

se jedná o výkon přenesené působnosti. Co se týče použití právní úpravy, je 

nutno odkázat na zákon o místních poplatcích, který je zákonem speciálním, 

jehož použití je na prvním místě, subsidiárně přichází v úvahu použití daňového 

řádu, pokud to zákon o místních poplatcích nevylučuje138. Zákon o místních 

poplatcích však nelze považovat za procesní právní normu, i když obsahuje 

některé zvláštní postupy u některých procesních otázek. Jedná se o vydávání 

platebních výměrů a hromadných předpisných seznamů, možnosti zvýšení 

poplatku v případě jejich nezaplacení řádným způsobem, plnění ohlašovací 

povinnosti či odpovědnost za zaplacení poplatku u nezletilého poplatníka. Právě 

v této oblasti doznal zákon o místních poplatcích zcela podstatné změny, kdy 

místní poplatky vzniklé po 1. lednu 2016 již nebude možné vyměřit nezletilým 

poplatníkům. Dle § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích platí, že v případě 

vzniku nedoplatku na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve 

svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází 

poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo 

tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní 

postavení jako poplatník.139 

                                                           
138 Dle § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích se penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem,  

s výjimkou pořádkových pokut a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, neuplatňují. 
139 Dle předchozí právní úpravy (do nabytí účinnosti zákona č. 266/2015 Sb.) byly osoby nezletilé povinny 

platit místní poplatky. Tuto úpravu však zpětně (po jejím zrušení) označil Ústavní soud za protiústavní. Ve 
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Poplatek platí a obecnímu úřadu odvádí zásadně poplatník, zákon  

o místních poplatcích však stanoví několik výjimek, kdy poplatek odvádí plátce, 

který plní funkci jakéhosi zprostředkovatele mezi poplatníkem a správcem 

poplatku. Funkci plátce poplatku vykonává fyzická nebo právnická osoba, která 

poskytla přechodné ubytování za účelem léčení nebo rekreace. V tomto případě 

tak poplatníci zaplatí poplatek plátci, který jej následně odvede správci 

poplatku. Jedná se o poměrně komplikované řešení, vhodnější by dle mého 

názoru byl postup obdobně jako u místního poplatku z ubytovací kapacity, kdy 

je ubytovatel přímo poplatníkem a sazba poplatku je již zahrnuta v ceně 

ubytování. Společné placení poplatku jednou osobou předpokládá zákon  

i v případě místního poplatku za svoz komunálního odpadu. V tomto případě 

však zákon výslovně neuvádí, že se jedná o plátce, ale pouze o osobu, která 

„může poplatek zaplatit“. Vůči této osobě tak bude problematická aplikace 

ustanovení § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích, dle kterého: „Nebudou-li 

poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě“. 

 

    Možnost navýšení včas nezaplacených nebo neodvedených poplatků 

nebo části těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, přičemž 

toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Pravomoc ke zvýšení místních poplatků 

mají obce přímo ze zákona, není proto nutné tuto otázku řešit v obecně 

závazné vyhlášce. Na druhou stranu není vyloučena ani úprava uvedeného 

pravidla v obecně závazné vyhlášce, např. možnost zvýšení pouze na 

dvojnásobek či jiné „strategie“ zvyšování, např. v návaznosti na dobu prodlení 

apod. V takovém případě je stanovenou regulací správce poplatku vázán.140   

                                                                                                                                                                          
svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 9/15 konstatoval, že právní úprava, která zatěžuje nezletilé poplatkovou 
povinností bez ohledu na to, zda mají prostředky k jejímu splnění, a zatěžuje je bez ohledu na možnost 
ovlivnit uložení platební povinnosti či se jí alespoň zprostit, je v rozporu s druhou větou čl. 32 odst. 1 ve 
spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (absence zvláštní ochrany dětí a mladistvých), se 
čl. 3 odst. 1 (nepřípustná diskriminace na základě sociálního původu), a s čl. 11 odst. 1 ve spojení s č l. 4 
odst. 4 (rdousící účinek poplatku). 
140 Tento postup předpokládá i Ústavní soud, který ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 9/10 konstatoval: „Zákon 

o místních poplatcích obecně zakotvil možnost sankčního navýšení poplatku v případě jeho řádného 
nezaplacení a stanovil základní pravidla, zejména horní hranici tohoto navýšení. Pokud samospráva 
nepřipraví do příslušné vyhlášky hodnoty tohoto navýšení, jde v intencích ustanovení § 11 zákona  
o místních poplatcích při navyšování o otázku volného uvážení správce poplatku, limitovaného pouze 



109 
 

 

Zákon o místních poplatcích obsahuje poměrně nově možnost obecního 

úřadu z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně 

prominout, a to při mimořádných, zejména živelních událostech. Uvedená 

možnost se týká všech místních poplatků (v tomto případě záleží na rozhodnutí 

obecního úřadu, které konkrétní místní poplatky do svého rozhodnutí zahrne)  

a všech poplatníků, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci 

tohoto rozhodnutí.        

 

4.10 Další zákonná zmocnění, týkající se poplatků a daní 

 

Kromě možnosti stanovení místních poplatků mají obce i některé další 

zákonné možnosti k naplnění obecních rozpočtů. V první řadě se jedná  

o možnost stanovení poplatku za svoz komunálního odpadu (jedná se o jiný 

systém zpoplatnění svozu komunálního odpadu než na základě zákona  

o místních poplatcích), druhou možností je přímé ovlivnění sazby daně 

z nemovitých věcí, případně stanovení osvobození od těchto daní ve 

stanovených případech.  

 

4.10.1 Poplatek za odpad 

 

Možnost zavedení poplatku za svoz komunálního odpadu je dána 

ustanovením § 17a zákona o odpadech, který obcím umožňuje obecně 

závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající 

                                                                                                                                                                          
zmiňovaným trojnásobkem základní stanovené hodnoty poplatku. V tomto směru je tato obecná právní 
úprava pro praxi zřejmě dostačující, každopádně je odrazem vůle zákonodárce, přičemž vhodnost či 
správnost jím zvoleného řešení není předmětem zkoumání ze strany Ústavního soudu. Na druhou stranu, 
pokud samospráva hodnoty navýšení stanoví, musí z toho správce poplatku vycházet a jeho diskreční 
pravomoc je v daném směru omezena. A to přípustně, ne-li dokonce žádoucím způsobem. Ustanovení  
§ 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích vypočítává příklady "podrobností" vybírání poplatků, které obec 
ve vyhlášce upraví. Byť stanovení hodnoty navýšení poplatku zde výslovně uvedeno není, představit si to 
jistě lze, neboť výčet je jednak demonstrativní a jednak kvantifikace navýšení poplatku do příkladného 
výčtu svou povahou zapadá. Ústavní soud nevidí důvod, aby obec, pokud může stanovit např. splatnost, 
úlevy či dokonce osvobození od poplatku, nemohla stanovit hodnoty jeho sankčního navýšení. Jde o úkon, 
který se stanovením vlastní sazby poplatku souvisí a svým způsobem na něj navazuje. Jinými slovy se 
Ústavní soud přiklonil k interpretaci, podle níž kvantifikace sankčního navýšení patří mezi "podrobnosti 
vybírání poplatku", které má § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích na mysli. Hranici či omezení 
správního uvážení tak v posuzované věci zastupitelstvo vystavělo v mezích své zákonné kompetence.“.  



110 
 

na jejím území. Jelikož platná právní úprava stanoví až tři způsoby141 

zpoplatnění svozu komunálního odpadu, je výslovné stanovení nemožnosti 

jakékoliv kombinace či dokonce vícenásobného zpoplatnění občanů pouze 

vhodné a potřebné142. Rozdíly mezi jednotlivými systémy dvou možných 

poplatku (smluvní systém nebude brán v dalším výkladu v úvahu, neboť se 

nejedná o zavedení poplatku, nýbrž soukromoprávní úkon) jsou dle mého 

názoru značné, přičemž obce mají možnost vybrat si ten, který je pro ně 

výhodnější. 

 

K poplatku za komunální odpad existuje bohatá judikatura Ústavního 

soudu, a to včetně nálezu, který zamítnul samotné zpochybnění konstrukce 

poplatku za komunální odpad dle zákona o odpadech.143 

 

Poplatníkem je v tomto případě každá fyzická osoba, při jejíž činnosti 

vzniká komunální odpad144. Povinnost platit poplatek však zákon stanoví 

vlastníku nemovitosti, případně společenství vlastníků jednotek, kde vzniká 

komunální odpad. V opačném případě by mohlo docházet k absurdním 

situacím, kdy by povinnost platit poplatek měl např. turista či rodinný známý, 

pobývající v obci na týdenní návštěvě, který fakticky za dobu pobytu v obci 

nějaký odpad vyprodukuje. Samotný plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé 

                                                           
141 Kromě zavedení poplatku za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona o odpadech (např. 
v Praze) a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích (např. v Brně) přichází v úvahu 
ještě postup dle ustanovení § 17 odst. 5 zákona o odpadech, na základě kterého je možné vybírat úhradu 
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických 
osob na základě smlouvy, která musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady (např. v Plzni). 
Posledně jmenovaný způsob je však, dovolím si tvrdit, nejméně využívaný, neboť uzavření smlouvy je 
možné pouze na základě svobodné vůle smluvních stran, nejedná se tedy o autoritativní stanovení 
poplatku. K tomu je nutno uvést, že ani neuzavření smlouvy neznamená, že by se obec zbavila povinnosti 
komunální odpad, který byl odložen na místě k tomu určeném, s ním nakládat jakožto jeho původce 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech.  
142 Obce totiž často hledají způsoby, jak státní rozpočet naplnit, a to i na úkor svých občanů. 
143 Jedná se o nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/2000, kde Ústavní soud mimo jiné konstatoval, že 
změna konstrukce úhrady za komunální odpad, a to i do podoby poplatku, přísluší státu, je legitimní, 
stejně jako vymezení okruhu poplatníků příslušného poplatku. 
144 Stanovení širokého okruhu poplatníků poplatku za komunální odpad je podle názoru Ústavního soudu 
(sp. zn. Pl. ÚS 14/2000) odůvodněno především veřejným zájmem na ochraně životního prostředí před 
znečištěním odpady tak, že všem fyzickým osobám, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad, stanoví 
povinnost zařadit se do obcí garantovaného způsobu likvidace komunálního odpadu. O tom, že životní 
prostředí (jeho ochrana a péče o něj) se stává nezbytně prioritou každé společnosti, snad není potřebné 
vést obsáhlejší argumentaci. 
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poplatníky (osoby, které v dané nemovitosti trvale či přechodně pobývají), kteří 

mají povinnost stanovenou výši poplatku plátci odvést145.  

 

Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí 

plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním 

výměrem.146 Je důležité uvést, že samotný plátce za poplatek neručí, obec je 

nucena vymáhat jej přímo od poplatníka. Kdo je poplatníkem, obec zjistí na 

základě ohlašovací, příp. registrační povinnosti. Co se týče stanovení 

poplatníků, je nutno dodat, že tento systém více zohledňuje skutečnou produkci 

odpadu na území obce a poplatníkem tak budě ve většině případů osoba, která 

odpad produkuje, na rozdíl od místního poplatku, který stanovuje povinnost 

placení poplatku pouze na základě pobytu či vlastnictví nemovitosti na území 

obce, bez ohledu na skutečnou produkci odpadu. Tuto skutečnost mají obce 

možnost samozřejmě zohlednit v obecně závazné vyhlášce, ne vždy však tomu 

tak je. 

 

Při stanovení výše poplatku má obec povinnost vycházet  

z předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání 

s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu  

a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé 

nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění 

tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené  

s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že stanovit konkrétní sazbu poplatku lze dvojím způsobem. První 

způsob spočívá v rozúčtování celkových nákladů obce na svoz komunálního 

odpadu na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených  

k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti. Na základě počtu 

poplatníků a objemu produkovaného komunálního odpadu si plátce poplatku 
                                                           
145 K pojmu poplatníka poplatku za svoz komunálního odpadu se vyjádřil i Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku čj. 6 Afs 24/2016 – 26, kdy konstatoval, že u poplatku za komunální odpad je poplatník vymezen 
jako každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad (§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech); uplatní se tedy nevyvratitelná právní domněnka, že takové osoby využívají obcí zavedený 
režim nakládání s komunálním odpadem. Tímto závěrem jsou poněkud vyvráceny spekulace některých 
fyzických osob, které poplatek odmítaly platit z důvodu, že své zbytky vozí do místa trvalého bydliště a až 
zde se ho zbavují.  
146 Na základě ustanovení § 17a odst. 4 zákona o odpadech. 
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zvolí obcí stanovenou frekvenci svozu a objem nádoby, přičemž výše poplatku 

se bude logicky úměrně zvyšovat s četnější frekvencí svozu a vyšším objemem 

nádob. Druhý způsob znamená rozúčtování celkových nákladů obce na svoz 

komunálního odpadu na jednotlivé poplatníky podle počtu uživatelů bytů. Jedná 

se o obdobný způsob rozúčtování jako u místního poplatku, neboť celkové 

náklady na svoz komunálního odpadu se vydělí celkovým počtem poplatníků,  

a to bez ohledu na úroveň produkce odpadu. 

 

Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu 

zavedla, přičemž při správě poplatku za komunální odpad se dle výslovného 

odkazu zákona o odpadech postupuje podle daňového řádu. 

 

Jak judikoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 16/02, je materie 

obsažená v zákoně o odpadech zpracována v natolik komplexní a kogentní 

úpravě, že v otázkách spadajících pod režim citovaného zákona není obec 

oprávněna postupovat jinak než zákonem výslovně stanoveným postupem. 

Takto jednoznačně vymezený rámec právní úpravy neumožňuje obcím při 

stanovení systému nakládání s komunálním odpadem vytvářet další pravidla či 

ukládat jiné povinnosti jdoucí mimo hranice právní úpravy.147 Domnívám se, že 

dané stanovisko Ústavního soudu je nesprávné a jehož aplikace zasahuje do 

samostatné působnosti obcí v rámci místní úpravy nakládání s komunálním 

odpadem, a to zejména v otázce možnosti zavedení osvobození a úlev od 

poplatku za komunální odpad. Jelikož zákon takovýto postup neumožňuje, je 

veškerá snaha zavedení úlev či osvobození v obecně závazných vyhláškách 

dle uvedeného nálezu v rozporu se zákonem o odpadech. Možnost stanovení 

úlev a osvobození v rámci místních poplatků a na druhé straně zavedení stejné 

možnosti dle zákona o odpadech neumožnit, nelze dle mého názoru nijak 

rozumně odůvodnit.   

 

 

                                                           
147 Opět např. v nálezu Pl. ÚS 7/04. 
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4.10.2 Daně z nemovitých věcí 

 

Problematika možnosti úpravy místních daní z nemovitých věcí je řešena 

zákonným zmocněním dle zákona o dani z nemovitých věcí. Zákon obsahuje 

dva druhy úpravy místních daní, a to jednak možnost zavedení osvobození 

v taxativně stanovených případech, jednak samotnou regulaci výše daňového 

zatížení.  

 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v) zákona o dani z nemovitých věcí 

může obec formou obecně závazné vyhlášky stanovit osvobození pro určité 

druhy zemědělských pozemků (ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady, 

trvalé travnaté porosty), a to mimo zastavěné území obce u všech takto 

určených pozemků, v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce může 

obec stanovit vyjmutí přesně určených pozemků (uvedením parcelního čísla  

a katastrálního území) ze stanoveného osvobození. Celé zákonné zmocnění 

v této věci působí poněkud zmatečně, navíc dle mého názoru zasahuje do 

výkonu samostatné působnosti obce ve smyslu stanovení osvobození (nelze 

vyjmout ze stanoveného osvobození pozemky mimo zastavěnou či 

zastavitelnou část obce, současně v takto vymezeném území obce je takové 

vyjmutí možné), přičemž k takovému postupu nevidím žádný racionální důvod.  

 

Další druh osvobození obsahuje ustanovení § 17a odst. 1 zákona o dani 

z nemovitých věcí, dle kterého mají obce možnost při řešení důsledků živelních 

pohrom zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém 

území obecně závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené živelní pohromou, 

nejdéle však na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí lze též 

stanovit za již uplynulé zdaňovací období. V případě zájmu o vydání této 

obecně závazné vyhlášky musí k jejímu přijetí a vydání dojít tak, aby nabyla 

účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž  

k živelní pohromě došlo. Do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její účinnosti 

má obec povinnost zaslat jí správci daně. V případě, že tak neučiní, může dojít 

k výběru předmětné daně bez právního důvodu a tedy ke vzniku bezdůvodného 
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obohacení. Případná sankce neplatnosti není totiž stanovena (takovou změnu 

lze však doporučit). 

 

Sazby daně z nemovitých věcí jsou obecně stanoveny zákonem. Tyto 

sazby má obec možnost určitým způsobem modifikovat, a to na základě 

místních znalostí, místního členění obce a potřeb svých občanů. Nemalou roli 

zde hraje i naplnění obecních rozpočtů. Zákonem stanovené koeficienty dle 

počtu obyvatel obce je možné jak u pozemků, tak i u staveb, zvýšit maximálně  

o jednu kategorii a snížit až o tři kategorie.148 U jednotlivých druhů zdanitelných 

staveb (pozemků nikoliv) je možné stanovit dle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) 

zákona o dani z nemovitých věcí další koeficient ve výši 1,5 pro celé území 

obce. Všechny výše uvedené koeficienty je možné navíc ještě vynásobit dalším 

koeficientem ve výši 2, 3, 4 nebo 5, a to pro veškeré nemovité věci na celém 

území obce.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                           
148 Na základě zákonného zmocnění v ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona  
o dani z nemovitých věcí. 
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5. Stručný přehled dalších zákonných zmocnění k vydávání 

obecně závazných vyhlášek      

 

Nad rámec podrobnějšího pojednání o regulaci veřejného pořádku  

a poplatkových záležitostí považuji za vhodné alespoň stručně zmínit i další 

speciální zákonná zmocnění, na základě kterých mohou obce vydávat obecně 

závazné vyhlášky. Zákonodárce tato speciální zákonná zmocnění využívá 

zejména v případech, kdy nelze postupovat ve vymezených oblastech dle § 10 

zákona o obcích, ale i v případech, kdy se zákonná zmocnění navzájem kryjí  

a lze tak postupovat jak dle speciálního, tak dle obecného zákonného 

zmocnění. 

 

5.1 Čistota veřejných prostranství (estetický vzhled obce) a ochrana 

životního prostředí 

 

Za první velkou oblast nad rámec veřejného pořádku a místních 

poplatků, kdy mohou obce tvořit právo, je možné považovat ochranu životního 

prostředí v širším smyslu. Do této oblasti je možné zahrnout jednak obecné 

zákonné zmocnění dle § 10 písm. c) zákona o obcích, dle kterého je možné 

obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic 

a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně  

v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících 

potřebám veřejnosti. Toto obecné zákonné zmocnění doplňují či konkretizují 

některá zvláštní zmocnění, obsažené v zákoně o ochraně ovzduší. Jedná se  

o možnost stanovení podmínek pro spalování nebo úplný zákaz spalování 

suchých rostlinných materiálů na území obce dle § 16 odst. 5. V tomto případě 

se jedná o nástroj ke zlepšení ochrany životního prostředí. 

 

Obecné zákonné zmocnění je koncipováno poměrně široce a dává tak 

obcím poměrně velký rozsah možné regulace, což má za následek vznik 

poměrně rozsáhlé judikatury Ústavního soudu. V první řadě je nutno upozornit 

na skutečnost, že ochranu čistoty či zeleně je možné aplikovat pouze na 
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veřejná prostranství či veřejnou zeleň, nikoliv na soukromé pozemky. Tuto 

skutečnost je potřeba reflektovat i při ukládání povinností, kdy bude možné 

např. stanovit povinnost pravidelných sečí i soukromým osobám, ale pouze ve 

vztahu k veřejné zeleni.149 

 

Protože ochrana zeleně či životního prostředí je i předmětem regulace na 

zákonné úrovni, je nutné v rámci přijímání obecně závazných vyhlášek 

zkoumat, zda se předmět a cíl připravované regulace nekryje s předmětem  

a cílem příslušného právního předpisu, tedy zda je vůbec možné k takové 

regulaci přistoupit. Jedná se o zákon o ochraně přírody a krajiny,  

o rostlinolékařské péči či zákon o životním prostředí. Konkrétně je možné uvést 

např. nemožnost regulace splavování řeky formou obecně závazné vyhlášky,  

a to s cílem ochrany rostlin a živočichů, k jejichž usmrcení pádlem vlivem nízké 

hladiny může docházet, neboť dle § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou 

všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozováním, 

sběrem či odchytem, přičemž při porušení těchto podmínek je orgán ochrany 

přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek. 

Z uvedeného tak vyplývá, že pouze orgán ochrany přírody může omezit 

splavování řek za účelem ochrany rostlin a živočichů, nikoliv obec formou 

obecně závazné vyhlášky.  

 

Celkem logicky bývá v obecně závazných vyhláškách o čistotě na 

veřejných prostranstvích nejčastějším zákazem odhazování různých předmětů 

na zem, vylévání znečištěných kapalin, odkládání odpadů mimo vyhrazená 

místa apod.150 Některé takto stanovené zákazy se však kryjí se skutkovými 

                                                           
149 Problematikou pravidelných sečí veřejné zeleně a úklidem po seči se zabýval Ústavní soud ve svém 

nálezu sp. zn. Pl ÚS 45/06, kdy konstatoval, že: „Předmět a cíl regulace podle § 10 písm. c) zákona  
o obcích se neomezuje jen na ochranu rostlin jako živých organismů, ale zahrnuje (primárně) ochranu 
veřejné zeleně v závislosti na místních podmínkách a zájmech obyvatel dané obce, kteří prostřednictvím 
svého zastupitelstva a jím přijímané obecně závazné vyhlášky realizují a prosazují svou představu  
o podobě a kvalitě životního prostoru, který je bezprostředně obklopuje a má přímý dopad na jejich fyzické 
i duševní zdraví a pohodu jejich bydlení. Obec tedy je oprávněna stanovit povinnost pravidelných sečí 
veřejné zeleně a úklidu po seči.“.  
150 V minulosti byla taková právní úprava statutárního města Ústí nad Labem Ústavním soudem zrušena. 

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/05 Ústavní soud konstatoval, že všechna jednání uvedená v čl. 2 písm. a), b), c), 
e) a f) (tedy odhazování nedopalků, smetí, papírů, obalů, zbytků jídla a jiných odpadků mimo odpadkové 
koše, odhazování krmiva pro zvířata a ptactvo, znečišťování splaškovými vodami a jinými závadnými  
a znečišťujícími látkami, znečištění způsobená chovanými zvířaty, skládání stavebních materiálů) spadají 
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podstatami přestupků proti veřejnému pořádku dle § 5 zákona o některých 

přestupcích, který stanoví přestupky za znečistění veřejného prostranství, 

veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo 

zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství či neoprávněné založení 

skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa. Ústavní 

soud přímo nevylučuje, že by se skutkové podstaty zákona o přestupcích  

a obecně závazných vyhlášek nemohly překrývat, samotné uložení sankce je 

však možné pouze podle zvláštní skutkové podstaty přestupkového zákona, 

nikoliv podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích (v platné právní úpravě se jedná 

o § 4 odst. 2 zákona o některých přestupcích), dle kterého je přestupkem proti 

pořádku ve věcech územní samosprávy porušení povinností stanovených  

v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů. V této souvislosti je nutné odkázat 

na nález Ústavního soudu sp. zn. 35/06, přičemž skutková podstata přestupku 

proti pořádku v územní samosprávě má, podle názoru Ústavního soudu, 

povahu subsidiární ve vztahu ke skutkové podstatě přestupku proti veřejnému 

pořádku podle přestupkového zákona. Vztah skutkových podstat přestupku 

proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona151  

a přestupku proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 2 téhož 

zákona, může totiž mít pro potencionálního přestupce, vzhledem k diametrálně 

odlišným pokutám (do 1.000,-- Kč v prvním případě, do 30.000,-- Kč ve druhém 

případě - viz čl. 6 odst. 2 přezkoumávané vyhlášky), zásadní význam.  

 

Obec nemá zmocnění ke tvorbě samostatných skutkových podstat 

přestupků, je jen oprávněna, za zákonem daných předpokladů, ukládat určité 

povinnosti. Povinnosti, uložené ve zkoumané vyhlášce, jsou v podstatě totožné 

s těmi, které jsou sankciovány podle skutkových podstat přestupků zákona 

přestupkového. Proto není na místě jejich podřazení pod tzv. „ostatní přestupky 

proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě 

ve smyslu § 46 zákona č. 200/1990 Sb., jak činí napadená vyhláška v čl. 6 odst. 

                                                                                                                                                                          
pod ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Podle tohoto ustanovení se 
přestupku proti veřejnému pořádku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt 
nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.  
151 Ustanovení starého přestupkového zákona, na které je v textu odkazováno, lze aplikovat i podle platné 

právní úpravy zákona o některých přestupcích. 
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2. Není totiž možné, aby stejné jednání, které je definováno přestupkovým 

zákonem jako přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 přestupkového 

zákona, prohlásila obecní vyhláška za přestupek proti pořádku v územní 

samosprávě podle § 46 odst. 2 přestupkového zákona. Pokud tak obec učinila 

(v čl. 6 odst. 2 vyhlášky), vykročila z mezí své pravomoci. Proto Ústavní soud 

přistoupil ke zrušení ustanovení článku 6 odst. 2 zmíněné vyhlášky.“. 

 

Ve vztahu k ochraně veřejné zeleně či estetického vzhledu obce je 

v návaznosti na závěry judikatury Ústavního soudu obcím dána poměrně široká 

možnost regulace, a to i ve vztahu k veřejným prostranstvím v soukromém 

vlastnictví. V předchozích nálezech (Pl. ÚS 21/06, Pl. ÚS 4/05) Ústavní soud 

naopak zastával názor zákazu určitých činností jen na veřejných prostranstvích 

ve vlastnictví obce, nikoli na veřejných prostranstvích ve vlastnictví třetích osob. 

V daném případě byla akcentována ochrana vlastnického práva třetích osob, 

kdy jim nebylo možné zakázat např. stanování na veřejné zeleni v jejich 

vlastnictví. Zákaz stanovat a nocovat ve veřejné zeleni by byl přípustný za 

podmínky, že by se vztahoval jen na pozemky ve vlastnictví obce. Z definice 

veřejné zeleně podle čl. 1 odst. 6 předmětné vyhlášky, která veřejnou zeleň 

definuje jako „pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo 

ostatní veřejnou zeleň, včetně zařízení a objektů na ní se nacházejících“, 

vyplývá, že zákaz se nesporně vztahuje též na pozemky ve vlastnictví třetích 

osob. Takto obecně formulovaný zákaz tedy nepřípustně zasahuje do 

vlastnického práva třetích osob, které si mohou samy o způsobu užívání svých 

pozemků rozhodnout (včetně eventuálního stanování a nocování), samozřejmě 

za podmínky dodržování zákonných povinností.  

 

Naproti předchozímu závěru je dnes naopak regulace na veřejném 

prostranství pouze ve vlastnictví obce nepřípustná, neboť může vést ke kolizi  

s ústavní garancí rovnosti vlastnického práva a jeho ochrany, když praktickým 

(a nezamýšleným) důsledkem tohoto názoru je vyšší míra ochrany vlastnického 

práva obce na rozdíl od ochrany, kterou právní řád poskytuje jiným vlastníkům. 

Zatímco jiní vlastníci se proti neoprávněným zásahům do svého vlastnického 
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práva mohou bránit pouze soukromoprávní (typicky negatorní) žalobou, obec 

může určité neoprávněné zásahy do svého vlastnického práva (např. stanování 

a táboření na jejích pozemcích) zakázat vlastní obecně závaznou vyhláškou  

s vlastním systémem kontroly a sankcionování. Může tak využít k ochraně 

svého majetku komplexní veřejnoprávní systém donucení, který osoba 

soukromého práva nikdy k dispozici mít nemůže. Proto by obce neměly 

využívat své vrchnostenské oprávnění k posílení ochrany svého vlastnictví na 

úkor vlastnictví jiných osob. Pokud chce obec chránit veřejnou zeleň v režimu  

§ 10 písm. c), případně veřejný pořádek v režimu § 10 písm. a) zákona  

o obcích, např. zákazem neoprávněného (ve smyslu nedostatku svolení 

vlastníka pozemku) stanování a táboření na vymezených veřejných 

prostranstvích, případně území obce, pak to musí činit zásadně bez ohledu na 

vlastnictví konkrétního pozemku.152 

 

Mezi nejčastější zákazy, vztahující se k ochraně veřejné zeleně, patří 

zejména jakékoliv vstupování na veřejnou zeleň, ježdění motorovým vozidlem 

na veřejné zeleni, rozdělávání ohňů, stanování, skládání materiálu, různé 

zásahy do veřejné zeleně typu ořezávání větví apod. K uvedeným zákazům je 

však nutno přistupovat citlivě, a to zejména ve vztahu k užívání svého 

vlastnictví soukromými osobami. To se týká zejména vstupu do rodinných domů 

či vjezdu do dvorů v případech, kdy není vybudován vjezd a přístup je možný 

pouze přes úzký pás veřejné zeleně. 

 

V souvislosti s regulací estetického vzhledu obce je kromě úpravy ve 

vztahu k veřejné zeleni, která s estetikou úzce souvisí, je možná regulace např. 

reklamních zařízení (vyjma reklamních zařízení podléhajících zákonnému 

zmocnění v zákonu o regulaci reklamy153).  

                                                           
152 Blíže viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 
153 Podle § 2 odst. 1 písm. d) se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo 

provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle 
zvláštního právního předpisu, stanoví-li tak obec svým nařízením vydaným v přenesené působnosti5c),  
v rozsahu uvedeném v odstavci 5. V rámci tohoto rozsahu může obec stanovit veřejně přístupná místa, na 
nichž je reklama podle odstavce 1 písm. d) zakázána, dobu, v níž je reklama podle odstavce 1 písm. d) 
zakázána, druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama podle odstavce 1 písm. d) šířena, 
popřípadě též akce, na něž se zákaz šíření reklamy nevztahuje. 
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Ochrana životního prostředí, konkrétně ochrana ovzduší, je kromě výše 

zmíněného obecného zákonného zmocnění možná i obecně závaznou 

vyhláškou, stanovující zákaz spalování suchých rostlinných materiálů. Obec 

může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého 

rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho 

spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného 

právního předpisu. V případě úplného zákazu musí obec určit místo pro 

odkládání biologického odpadu na svém území a takto odložený odpad jakožto 

vlastník následně zlikvidovat v souladu s právními předpisy. Při stanovení 

podmínek nebo zákazu musí obec přihlédnout zejména ke klimatickým 

podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období 

a hustotě zástavby. 

 

Z dikce předmětného ustanovení zákona o ochraně ovzduší plyne, že 

zákaz je možné aplikovat pouze v případě, když se jedná o spalování za 

účelem odstranění, což muže být v některých případech problematické (někdy 

se může jednat o účel opékání špekáčků, přičemž však spalováním rostlinného 

materiálu automaticky dochází i k jeho odstranění). Zákonodárce tak má zřejmě 

na mysli pálení dlouhodobějšího charakteru, kdy nebude sporu o to, že se 

skutečně jedná o odstraňování.  

 

Nízkoemisní zóny, tedy poměrně nový nástroj ochrany ovzduší, zejména 

v centrech historických či větších měst, je zatím institutem běžně 

nevyužívaným. Obce mohly do 1. ledna 2017 ve zvláště chráněných územích, 

lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého z imisních limitů 

uvedených v příloze k zákonu o ochraně ovzduší, na svém území nebo jeho 

části, stanovit obecně závaznou vyhláškou154 zónu s omezením provozu 

motorových silničních vozidel (tzv. nízkoemisní zónu), a to specificky 

upraveným postupem podle zákona o ochraně ovzduší a prováděcích právních 

předpisů k tomuto zákonu.  
                                                           
154 V souvislosti se změnou zákona o ochraně ovzduší je od 1. ledna 2017 je tato regulace možná formou 

opatření obecné povahy, které vydává rada obce.  
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Základním principem této právní úpravy je vymezení nízkoemisních zón 

a současně stanovení emisní kategorie vozidel, které mají do těchto zón 

povolen vjezd. Zákaz vjezdu vozidel, které požadovanou kategorii nesplňují, je 

účinný bez ohledu na skutečnost, zda má vlastník takového vozidla na území 

určené zóny trvalý pobyt či nikoliv. Dle § 14 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší 

lze opatřením obecné povahy stanovit, že se omezení vjezdu do nízkoemisní 

zóny nevztahuje na osoby s trvalým či přechodným anebo povoleným 

dlouhodobým pobytem na území nízkoemisní zóny. Jedná se tak pouze  

o možnost vyjmutí těchto osob ze zákazu vjezdu do stanovené zóny, nikoliv 

povinnost či automatické vyjmutí přímo ze zákona. I tímto způsobem tak může 

být zdůrazněna potřeba ochrany ovzduší, i když v některých případech, např. 

osob zdravotně postižených, může být nemožnost se dopravit do místa pobytu 

značně problematická.155 

 

Spíše okrajově lze pod ochranu životního prostředí či ochranu zdraví 

občanů zařadit i problematiku ochranné dezinsekce a deratizace, kterou mohou 

obce stanovit obecně závaznou vyhláškou na základě § 96 zákona o ochraně 

veřejného zdraví. Poměrně stručné zákonné zmocnění stanoví, že obec může 

nařídit pro území obce nebo jeho část k ochraně zdraví před vznikem a šířením 

infekčních onemocnění provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace. 

Jedná se o jeden z mála případů, kdy obecně závazná vyhláška stanoví 

povinnost k aktivnímu jednání ze strany adresátů. Dle mého názoru se však 

jedná o velice nesystémové opatření, které je navíc provázáno s celým 

zákonem na ochranu veřejného zdraví, které samotnou desinsekci a deratizaci 

upravuje.  

 

V první řadě je nutno upozornit, že nařídit provedení ochranné 

desinsekce a deratizace, jak by se na první pohled mohlo zdát, nelze zcela 

libovolně, např. každoročně v určitém termínu, ale pouze v případě zvýšeného 
                                                           
155 V tomto případě je však možné, aby příslušný obecní úřad svým rozhodnutím v samostatné působnosti 

povolil dočasnou nebo trvalou individuální výjimku některá vozidla či osoby ze zákonem stanovených 
důvodů, např. nemoci, nemožnosti přepravovat se hromadnou dopravou či zásadního významu pro 
podnikání. Na udělení výjimky však není právní nárok. 
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výskytu hlodavců, tedy jako okamžité a nezbytné opatření.156 Současně je 

potřeba brát v úvahu některá ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, 

zejména upravující ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v § 55 a násl., 

která mimo jiné stanoví osoby, které mohou tuto činnost vykonávat. Dále je 

nutno uvést, že § 61 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví stanoví 

zmocnění pro příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání rozhodnutí  

o provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, pokud 

hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění nebo 

šíření škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších 

živočichů. V případě zvýšeného výskytu hlodavců tak prakticky existují dvě 

zákonná zmocnění pro nařízení povinnosti provedení ochranné desinsekce či 

deratizace. Zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky tak lze považovat za 

nadbytečné. Současně lze k ochraně veřejného zdraví nařídit též provedení 

velkoplošné (území obce nebo městské části) speciální ochranné dezinfekce, 

dezinsekce a deratizace právním předpisem krajské hygienické stanice na 

základě zmocnění § 85 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

5. 2. Otázky související s bezpečností a ochranou občanů 

 

Obsahem této části je stručné seznámení s možností regulace některých 

otázek, souvisejících s bezpečností a ochranou občanů obcí. V první řadě se 

jedná o oblast směřující k ochraně před požáry, a zejména prevence před 

jejich vznikem. Za tímto účelem obsahuje zákon o požární ochraně dvě 

zvláštní zákonná zmocnění, a to k vydání požárního řádu a ke stanovení 

podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 

větší počet osob. Zákon žádné další podrobnosti k uvedeným zákonným 

zmocněním nestanoví.  

                                                           
156 V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 15/06 Ústavní soud, který se touto problematikou zabýval, odkazuje na 

stanovisko Ministerstva zdravotnictví, že k nařízení podle § 96 zákona o ochraně veřejného zdraví by měly 
obce přistupovat pouze na základě průzkumu a objektivně zjištěného vysokého výskytu hlodavců, při 
němž by mohlo být ohrožováno zdraví lidí. Až za této výjimečné situace by obec měla co nejdříve,  
v horizontu několika málo týdnů, vyhláškou nařídit provedení plošné deratizace. Nařizování deratizace na 
území celé obce a její opakování s ročním předstihem je z odborného hlediska nesprávné. Nařízení  
a provedení plošné deratizace bez toho, že by podobný zásah vyžadovala hustota populace hlodavců na 
přesně vymezeném území, znamená použití velkého množství deratizačních přípravků na území, které je 
zpravidla hustě obydleno lidmi, a tím může být ohrožováno životní prostředí.  
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Potíže zřejmě nebude činit vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se 

stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 

zúčastňuje větší počet osob, neboť podmínky akcí obecně stanoví obce dle  

§ 10b zákona o obcích. V tomto případě se tedy budou stanovené podmínky 

vztahovat vysloveně k požární ochraně a zamezení vzniku požáru, přičemž 

budou spočívat v konkrétním stanovení povinnosti pořadatelům akcí. Může se 

jednat např. o vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární 

techniky jednotek požární ochrany, zabezpečení hasicích přístrojů 

v dostatečném množství vzhledem k charakteru a místu konání akce, 

seznámení odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými 

opatřeními k zabezpečení požární ochrany účastníky akce, zřízení preventivní 

požární hlídky apod. 

 

K vydání požárního řádu mohou obce využít „návod“ ve formě § 15 

nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, které však není pro obce 

závazné, neboť při vydávání obecně závazných vyhlášek se obce řídí pouze 

zákonem (s výjimkou hlavního města Prahy). Požární řád tak může dle 

uvedeného ustanovení obsahovat jak normativní, tak pouze informativní 

ustanovení, týkající se zabezpečení požární ochrany v obci. Mezi ustanovení 

normativní povahy patří zejména vymezení podmínek požární bezpečnosti při 

činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se 

zřetelem na místní situaci, určení kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce, její početní stav a vybavení či stanovení dalších zdrojů vody pro hašení 

požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. K ustanovením 

povahy informativní lze zařadit např. přehled o zdrojích vody pro hašení požárů 

a podmínky jejich trvalé použitelnosti157, seznam ohlašoven požárů a dalších 

míst, odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou 

označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů 

tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150 či způsob 

vyhlášení požárního poplachu v obci. 

                                                           
157 Tyto zdroje vody stanoví svým nařízením v přenesené působnosti kraj. 
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K výše uvedenému je nutno dodat, že dle názoru Ministerstva vnitra158 by 

bylo stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru a stanovení doby samotné v rozporu se zákonem. Jinými slovy 

obce nemohou v obecně závazné vyhlášce stanovit, že dobou zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru je např. doba od 1. 7. do 31. 8. kalendářního roku  

a stanovit podmínky požární bezpečnosti v této době, byť to předpokládá 

nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně. Důvodem tohoto závěru 

je názor, že zákon o požární ochraně v ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 

zmocňuje ke stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru kraj a to formou nařízení. Obdobné 

zmocnění i pro obce neexistuje, proto by stanovení v obecně závazné vyhlášce 

odporovalo vymezení samostatné působnosti obcí v ustanovení § 35 odst. 1 

zákona o obcích. Za této situace by bylo nevhodnější provést legislativní 

změnu, která by výše uvedené nesrovnalosti odstranila.  

 

S otázkou bezpečnosti úzce souvisí i činnost obecní policie, která je ze 

zákona orgánem obce. Obce se tak mohou rozhodnout, zda využijí možnost 

zřídit obecní policii formou obecně závazné vyhlášky159, a to na základě § 1 

odst. 1 zákona o obecní policii. Zabezpečení veřejného pořádku mohou obce, 

které obecní policii nezřídí, zabezpečit jiným způsobem, a to uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy dle správního řádu160 s jinou obcí, která obecní policii 

zřídila. Tento postup je zřejmě u menších obcí ekonomicky výhodnější a proto  

i využívanější. Zřízení orgánu obce formou právního předpisu není zřejmě 

                                                           
158 Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly k obecně závazné 

vyhlášce, kterou se vydává Požární řád obce, dostupný na: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-
materialy-k-zakonnym-zmocnenim-pro-vydavani-obecne-zavaznych-vyhlasek.aspx 
159 Vyhrazená pravomoc zastupitelstva dle § 84 odst. 2 písm. o) je vzhledem ke skutečnosti, že obecně 

závazné vyhlášky může schválit pouze zastupitelstvo, poněkud nadbytečná. Navíc obecní polici nelze 
zřídit či zrušit pouhým usnesením zastupitelstva. 
160 Při uzavírání veřejnosprávní smlouvy je však nutno nad rámec obecní právní úpravy ve správním řádu 

respektovat i speciální právní úpravu v § 3a zákona o obecní policii.  
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nejideálnější řešení161, nicméně v praxi asi nečiní potíže. Jedná se tedy pouze  

o zřizovací akt bez uvádění dalších podrobností k činnosti police apod. 

 

V čele obecní policie stojí ze zákona starosta, případně jiný člen 

zastupitelstva, který k tomu byl zastupitelstvem pověřen. Zastupitelstvo obce 

může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného 

strážníka, a to na návrh osoby stojící v čele obecní policie. Uvedené 

skutečnosti, stejně jako pravomoci či povinnosti strážníků a případně další 

skutečnosti, týkající se fungování obecní policie, by neměly být obsaženy 

v obecně závazné vyhlášce, která dle zákona slouží pouze za účelem zřízení či 

zrušení obecní policie. Ustanovení informativní povahy (např. opakující 

zákonná ustanovení o náplni pracovní činnosti obecní policie, informace  

o stejnokroji162 apod.) by však měly být dle mého názoru v souladu se 

zákonem, neboť by nebyl důvod k provedení dozorových pravomocí ze strany 

státu. 

 

Drobný problém může nastat v případě zrušení vyhlášky o zřízení obecní 

policie, konkrétně o praktických dopadech na samotnou existenci obecní 

policie. Jedná se o případ, kdy se sama obec rozhodne o zrušení obecní policie 

a za tímto účelem zruší „zřizovací“ obecně závaznou vyhlášku. Protože z dikce 

§ 1 odst. 1 zákona o obecní policii jasně vyplývá, že obecní policie je orgánem 

obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou, 

je nutno v případě úmyslu zrušit obecní polici vydat novou obecně 

závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecní policie, nikoliv pouze 

obecně závazná vyhláška, kterou byla obecní policie zřízena.          

 

 

                                                           
161 Dle důvodové zprávy k zákonu o obecní policii se vycházelo z toho, že pracovníci obecní policie budou 

na základě tohoto zákona vybaveni poměrně rozsáhlými oprávněními a prostředky a je tedy v zájmu 
právních jistot občanů, aby činnost obecní policie vycházela z odpovídajícího právního základu. 
162 Dle § 9 odst. 3 zákona o obecní policii musí stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel  

a dalších dopravních prostředků obecní policie obsahovat jednotné prvky. Stejnokroj nesmí být 
zaměnitelný se stejnokrojem vymezeným zvláštním právním předpisem. 
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         5. 3 Systém nakládání s odpady 

 

          Odstraňování komunálního odpadu163 je jednou ze základních (byť ve 

většině případů placených) služeb, kterou obce poskytují svým občanům. Za 

tímto účelem mohou vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, a to dle § 17 zákona  

o odpadech.  

 

Bez ohledu na stanovení systému nakládání s komunálním odpadem 

mají obce povinnost zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního 

odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím 

katastrálním území. Obce jsou navíc povinny zajistit místa pro oddělené 

soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, 

papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Uvedené 

povinnosti obce přenáší do svých obecně závazných vyhlášek, kdy stanoví 

povinnosti třídění komunálního odpadu na uvedené složky a současně stanoví 

místa, kde lze tyto složky odkládat. Typicky se bude jednat o sběrné nádoby 

různých barev či sběrné dvory.164 V této souvislosti je nutno dodat, že 

okamžikem odložení komunálního odpadu na místo k tomu určené se obec 

stává vlastníkem tohoto odpadu a musí s ním naložit v souladu se zákonem  

o odpadech. Problém může nastat v případě nezaplacení poplatku za svoz 

komunálního odpadu, kdy obce odmítají tento „nezaplacený“ odpad vyvážet, 

resp. zajistit jeho svoz. Tento postup však není v souladu se zákonem, neboť 

právě z důvodu, že se odložením na místo k tomu určené stane obec 

                                                           
163 Komunálním odpadem je nutno ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech rozumět veškerý 

odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad 
v prováděcí vyhlášce (Katalog odpadů). Obce tak mají povinnost zajistit likvidaci veškerého komunálního 
odpadu, vznikajícího na jejich území, nikoliv např. pouze odpadu od svých občanů, jak se někdy mylně 
domnívají. Naproti tomu za komunální odpad nelze považovat odpad produkovaný právnickými či 
podnikajícími fyzickými osobami. Tyto osoby si musí likvidaci odpadu zajistit samy. 
164 V této souvislosti je vhodné upozornit, že se nemůže jednat o určení libovolných míst (např. louka za 

obcí), ale podmínky pro určení míst pro odkládání odpadu definuje vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu  
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, dle které může oddělené 
soustřeďování složek komunálních odpadů obec provádět prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení podle 
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také 
prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona o odpadech, velkoobjemových kontejnerů, sběrných 
nádob, pytlového způsobu sběru nebo kombinací uvedených způsobů.  
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vlastníkem odpadu, musí jeho likvidaci zajistit, a to bez ohledu na to, zda byl 

osobou, která tento odpad vyprodukovala, poplatek uhrazen či nikoliv. 

 

Zákonné zmocnění pro vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení 

systému nakládání s komunálním odpadem se dle judikatury Ústavního soudu 

omezuje pouze na faktické stanovení systému, tedy určení složek třídění  

a místa pro odkládání, obce by v těchto vyhláškách neměly upravovat i další 

skutečnosti, související s odkládáním odpadu (např. čistotu veřejných 

prostranství, spalování odpadů, upravovat nakládání s odpadem, který podléhá 

zpětnému odběru, jako např. pneumatiky či elektroodpad).165  

 

 Co se týče nakládání se stavebním odpadem, mají obce možnost 

upravit i tuto problematiku formou obecně závazné vyhlášky. Dle § 17 odst. 2 

zákona o odpadech může ve své samostatné působnosti obecně závaznou 

vyhláškou stanovit také systém nakládání se stavebními odpady 

produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami. 

Zákonodárce zde poněkud nadbytečně zdůraznil možnost přijetí této úpravy, 

neboť obce nemají ani v žádném jiném případě povinnost vydat obecně 

závaznou vyhlášku, vždy se jedná pouze o možnost166. Stavební odpad však 

není komunálním odpadem167, proto se v tomto případě neuplatní stejná 

pravidla jako při nakládání s komunálním odpadem. Tak např. obec se nestává 

vlastníkem tohoto odpadu na místě k tomu určeném. Rovněž nelze vybírat 

poplatek za svoz tohoto stavebního odpadu. To však neznamená, že by obce 

měly povinnost stavební odpad likvidovat bezplatně. Právě naopak, obce 

mohou vybírat úhradu (na smluvním principu) od fyzických osob, které se 

                                                           
165 Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/06 je materie zpracovaná v zákoně o odpadech je natolik 

kogentní a komplexní, že obec není oprávněna postupovat v otázkách spadajících pod režim tohoto 
zákona jinak než v něm výslovně stanoveným způsobem, tj. může pouze v samostatné působnosti 
stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejich katastrálním území, včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem. 
166 Byť z celkové formulace § 17 odst. 2 zákona o odpadech, kdy obec stanoví systém nakládání 

s komunálním odpadem a může stanovit systém nakládání se stavebním odpadem, můžeme jazykovým 
výkladem dospět k závěru, že obecně závazná vyhláška o stanovení systému komunálního odpadu 
vydána být musí, není tomu tak, neboť by se jednalo o nezákonný zásah do samostatné působnosti obcí. 
Obec má ze zákona povinnost pouze zajistit místa pro konkrétní druhy komunálního odpadu a nezáleží, 
zda tato místa stanoví obecně závaznou vyhláškou, anebo jiným způsobem. 
167 Dle katalogu odpadů je stavební odpad ve skupině 17, přičemž komunální odpad ve skupině 20. 
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rozhodnou využít systému zavedeného obcí, který se však omezí pouze na 

stanovení míst, kam lze stavební odpad odkládat, případně v jakém množství 

bezplatně jakožto službu svým občanům. 

  

Zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví 

systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu  

k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce168, je obsažen v § 10a 

odst. 2 zákona o odpadech. Toto zákonné zmocnění mohou obce využít jednak 

pro stanovení systému komunitního kompostování, tedy stanovení závazných 

pravidel pro sběr a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad 

na území obce, jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost a dále 

pro stanovení způsobu využití vzniklého kompostu k údržbě a obnově zeleně na 

území obce. Zatímco v prvním případě se bude jednat o stanovení povinností 

občanům obce komunální odpad ze zahrad odkládat určeným způsobem, ve 

druhém případě půjde ve většině případů o povinnost stanovenou samotné 

obci, jakým způsobem bude se shromážděným kompostem nakládat, přičemž 

je omezena zákonem pouze na použití k údržbě a obnově veřejné zeleně na 

území obce.  

 

Systém komunitního kompostování je tedy pro obce vhodné zavádět 

pouze v případě, kdy mají úmysl vzniklý kompost využít k údržbě zeleně na 

území obce. Pokud takový úmysl nemá, je lepší nakládání s biologickým 

odpadem upravit jako součást systému nakládání s odpadem, v tomto případě 

však má povinnost nakládat s odpadem dle zákona o odpadech. V praxi může 

být pro obce matoucí, jakým způsobem celou materii nakládání s komunitním 

odpadem upravit, zcela často tak dochází k situacím, kdy existuje dvojí právní 

úprava a není zcela zřejmé, jaký komunitní odpad je odkládán podle jakého 

právního předpisu.  
                                                           
168 Z uvedené formulace zákonného zmocnění mi však není zcela zjevný úmysl zákonodárce, zda pokud 

se obec rozhodne stanovit systém komunitního kompostování, musí současně upravit i způsob využití 
zeleného kompostu, anebo postačí pouhé stanovení systému bez dalšího. Kloním se spíše k první 
variantě, a to že by měly být splněny oba předpokládané kroky tak, aby bylo zajištěno další nakládání se 
zeleným kompostem. Pokud by takový úmysl dalšího využití kompostu nebyl, nebylo by nutné zavádět 
systém komunitního kompostování, neboť zajištění pravidel pro odkládání bioodpadu mohou obce  
i v rámci systému nakládání s komunálním odpadem. Akceptovatelné by ovšem bylo i stanovení systému 
komunálního kompostování bez dalšího způsobu jeho využití. 
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5.4 Ostatní   

 

 Mezi další zákonná zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek 

patří § 21b odst. 1 zákona o silniční dopravě, dle kterého je obec oprávněna 

obecně závaznou vyhláškou „stanovit řidiči taxislužby jako podmínku pro 

zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou 

znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících 

provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování taxislužby 

na území obce u sebe osvědčení o složení zkoušky“. Dle téhož zákonného 

zmocnění je dále možné upravit způsob organizace a provádění výše zmíněné 

zkoušky jakož i možné opakovaní této zkoušky, dobu a podmínky její platnosti  

a vzor osvědčení o jejím složení. Uvedené zákonné zmocnění opravňuje obce 

určitým způsobem kontrolovat řidiče taxislužby, zda znají obec, kde působí, 

obsluhu taxametru a znalost právní úpravy, vztahující se k jejich činnosti. 

Obsahem obecně závazné vyhlášky tak bude zejména (pokud se už obec 

rozhodne k jejímu vydání) procesní úprava samotné zkoušky a stanovení 

povinnosti mít u sebe osvědčení o složení zkoušky.   

 

 Zákon o silniční dopravě dále umožňuje obcím formou obecně závazné 

vyhlášky stanovit pro stanoviště vozidel taxislužby zřízených obcí podmínky 

užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami 

pravidla provozu na stanovišti. Podmínky užívání a provozní řád dle mého 

názoru fakticky splývají, neboť i provozní řád ze své povahy stanoví podmínky 

pro užívání. Zákon blíže nespecifikuje, jaké podmínky může obec stanovit  

a nechává tak prakticky na libovůli obce. Zcela jistě se však musí jednat  

o podmínky regulující a organizující provoz na vymezených stanovištích vozidel 

taxislužby. V praxi je to např. možnost užívání stanovišť pouze pro vozidla 

taxislužby mající s obcí uzavřenou smlouvu o užívání stanoviště, mít ve vozidle 

vystavený doklad o oprávnění užívat stanoviště, požadavky na vozidla, zákaz 

provádět údržbu apod. Určitá nedomyšlenost této úpravy spočívá v tom, že tyto 

podmínky se vztahují pouze na vozidla taxislužby, které budou stanoviště 
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užívat. Na ostatní vozidla taxislužby se nevztahují, čímž dochází k dvojímu 

režimu regulace. 

 

Částečné sjednocení této otázky přinesla novela zákona o silniční 

dopravě (zákon č. 304/2017 Sb.), kde je nově obsaženo s účinností od 4. října 

2017 zákonné zmocnění za účelem stanovení podmínky pro zahájení nebo 

nabízení přepravy na území obce, spočívající ve stanovení barvy karoserie 

vozidla nebo technické požadavky na vozidla (jedná se o všechny vozidla 

taxislužby, nikoliv pouze ty, které využívají obcí určené stanoviště). Jako 

technický požadavek lze stanovit pouze požadavek na minimální nebo 

maximální rozměry vozidla, maximální zdvihový objem motoru, stupeň plnění 

emisní úrovně nebo druh paliva. Dále platí, že zvláštní požadavky na vozidla 

taxislužby nesmí zvýhodňovat určitého výrobce, tovární značku nebo typ 

vozidla. 

 

 Úpravu vnitřních poměrů územně členěných statutárních měst a hlavního 

města Prahy je možné upravit Statutem, který je vydáván formou obecně 

závazné vyhlášky. Jedná se tak svým způsobem o vnitřní právní předpis. 

Zákonné zmocnění je obsaženo v § 130 zákona o obcích a § 17 odst. 3 zákona 

o Praze. Zákon v tomto případě demonstrativním výčtem stanoví, co je možné 

formou Statutu upravit. Jedná se zejména o výčet a názvy městských částí, 

pravomoci orgánů města a městských částí v samostatné i přenesené 

působnosti, způsoby projednávání nejzásadnějších dokumentů města, jako jsou 

územně plánovací dokumentace města, program rozvoje města, rozpočet 

města, právní předpisy apod. Poměrně širší kompetenci přímo ze zákona mají 

městské části v hlavním městě Praze169, nicméně i v tomto případě jsou svým 

způsobem svázány Statutem. Statut je důležitý zejména pro výkon přenesené 

působnosti svěřené obecním úřadům či pověřeným obecním úřadům  

a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, kterým je ve všech případech 

                                                           
169 Zvláštní zákony svěřují některé kompetence přímo městským částem. Městské části totižto nejsou 

obce, obcí je pouze hlavní město Praha. Městské části tak nemají svůj majetek, mají pouze svěřenou 
správu majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, se kterým nakládají jako vlastník.  
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pouze Magistrát hlavního města Prahy, na základě zmocnění ve Statutu však 

mohou tyto kompetence vykonávat i úřady městských částí. 

 

Obce mohou v rozsahu a za podmínek uvedených v § 10 zákona  

o oceňování majetku170 stanovit obecně závaznou vyhláškou ceny stavebních 

pozemků v cenových mapách. Pro tento účel mohou obecně závaznou 

vyhláškou stanovit povinnost prodávajícím aby při prodeji stavebního pozemku 

zaslali obci, na jejímž území pozemek leží, informaci o jeho sjednané ceně za 

m², o parcelním čísle a názvu katastrálního území. Stanovení cen v cenových 

mapách není pro třetí osoby nijak závazné a ceny mohou být sjednány dle 

smluvní volnosti. Účelem cenových map je tak spíše orientace a základní 

přehled o výši cen stavebních pozemků jak pro občany, tak i pro samotné obce 

(zejména při prodeji svého majetku za cenu tržní bez nutnosti zpracování 

znaleckých posudků).  

 

Na obdobném principu staví zákonodárce i zmocnění k vydání obecně 

závazné vyhlášky o obsahu technické mapy nad rámec základního obsahu 

technické mapy obce171 dle § 20 odst. 3 zákona o zeměměřičství. Obce 

mohou stanovit povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se 

obsahu technické mapy obce a podmínky zpracování a předávání geodetické 

části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění uvedené povinnosti. 

 

Zákon o vodovodech a kanalizacích obsahuje dvě zákonná zmocnění,  

a to ke stanovení způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního 

odvádění odpadních vod a ke stanovení úhrady vodného a stočného ve 

dvousložkové formě. Dle § 9 odst. 11 zákona o vodovodech a kanalizacích 

může obec upravit způsob náhradního zásobování vodou a náhradního 

odvádění odpadních vod podle místních podmínek. Logicky je možné 

                                                           
170 Mezi tyto podmínky patří například povinnost obce předložit návrh cenové mapy stavebních pozemků 

nebo její změny před jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím 
vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku. Dále se jedná o povinnost každoroční 
aktualizace cenové mapy v případě změn cen pozemků.   
171 Základní obsah technické mapy obce stanoví vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce. 
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uvedené zákonné zmocnění využít pouze v případě, kdy dojde k přerušení 

nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod ze strany 

provozovatele, přičemž provozovatel je ze zákona povinen zajistit náhradní 

zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích 

technických možností a místních podmínek. Obec tak může určit provozovateli 

způsob, jakým má své zákonné povinnosti dostát, a to s přihlédnutím k místním 

podmínkám. Nelze tedy souhlasit s právním stanoviskem Ministerstva vnitra172, 

dle kterého předmětné zákonné zmocnění výslovně nehovoří o možnosti 

ukládat adresátům povinnosti a vydané obecně závazné vyhlášky mají toliko 

deklaratorní povahu a seznamují adresáty s tím, jak je v případě potřeby 

zajištěno náhradní zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod  

a případné stanovení povinnosti adresátům by se dostalo do rozporu se 

zákonem. I provozovatelé vodovodu a kanalizace jsou adresáti právní normy, 

nikoliv pouze občané obce. 

 

 Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě, 

včetně druhu stanovení pevné složky, je další zákonné zmocnění k vydání 

obecně závazné vyhlášky dle zákona o vodovodech a kanalizacích, konkrétně 

obsaženo v § 20 odst. 4. V tomto případě je nutno upozornit, že v žádném 

případě nelze obecně závaznou vyhláškou stanovit výši úhrady za vodné či 

stočné, ale pouze stanovit, že tato úhrada bude mít dvousložkovou formu. 

Dvousložková forma obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových 

předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod  

a srážkových vod a pevnou složku stanovenou v závislosti na kapacitě 

vodoměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody. Jak podíl 

jednotlivých složek, tak i způsob výpočtu pevné složky stanoví zvláštní právní 

předpis, nikoliv sama obec. Kromě stanovení dvousložkové formy bude 

nezbytnou součástí obecně závazné vyhlášky i druh stanovení pevné složky, 

přičemž obec má na výběr celkem ze tří variant: kapacitu vodoměru, profilu 

přípojky nebo ročního množství odebrané vody. V případě, že se obec 
                                                           
172 Právní výklad k zákonnému zmocnění k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovuje způsob 

náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod (Aktualizováno k datu 1. listopadu 
2009), zveřejněné na http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim-pro-
vydavani-obecne-zavaznych-vyhlasek.aspx 
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nerozhodne stanovit dvousložkovou formu hrazení vodného a stočného, je 

vodné a stočné hrazeno přímo ze zákona ve formě jednosložkové, která je 

součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody nebo 

vypouštěných odpadních vod a srážkových vod. Z uvedeného vyplývá, že 

občanům obcí s dvousložkovou formou se úhrada vodného a stočného o něco 

prodraží, protože budou navíc platit i za druhou složku v závislosti na způsobu, 

který obec stanoví. 

 

 Způsob a podmínky převozu a přechodného uložení zemřelých 

mohou obce stanovit formou obecně závazné vyhlášky na základě § 4 odst. 4 

zákona o pohřebnictví, to však pouze ve specifické situaci, kdy poskytovatel 

zdravotních služeb nebo ústav sociální péče po uplynutí 48 hodin od úmrtí 

nemůže sám zajistit další uložení lidských pozůstatků. V takovém případě může 

zajistit jejich uložení u jiné osoby, přičemž právě těmto subjektům jsou ukládány 

obecně závaznou vyhláškou povinnosti. Způsob a podmínky převozu 

poskytovateli zdravotních služeb nebo ústavu sociální péče, který převoz 

zajišťuje, případně třetí osobě, která pro uvedené subjekty převoz zajišťuje,  

a způsob a podmínky přechodného uložení zemřelých těm subjektům, které 

přechodné uložení zemřelých zajišťují. V této souvislosti je však nutno uvést, že 

podmínky přepravy či uložení zemřelých upravuje i samotný zákon  

o pohřebnictví a dle mého názoru se musí vztahovat na jakoukoli přepravu či 

uložení zemřelých, tedy i na případ uvedený výše. Obecně závazná vyhláška 

tak musí jednak vycházet ze zákonem stanovených opatření, může uvést 

některá další, nesmí však zákonem stanovené povinnosti vyloučit či omezit. 

 

 Poslední zvláštní zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky 

obcí obsahuje školský zákon, a to konkrétně ke stanovení školských obvodů 

základních a mateřských škol173. Stanovení školských obvodů ve smyslu  

§ 178 odst. 2 školského zákona je možné pouze v obcích, kde se nachází 

alespoň dvě základní či mateřské školy, přičemž úlohou obecně závazné 

                                                           
173 U mateřských škol se jedná o nové zákonné zmocnění, účinné až od 1. ledna 2017, které souvisí se 

zavedením povinné docházky do mateřských škol a jeho cílem je zajištění místa pro děti s trvalým 
pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy. 
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vyhlášky je stanovení částí obce (zejména výčtem ulic), kterým se přidělí 

konkrétní škola. Obce mají přímo ze zákona stanovenou povinnost zajistit 

podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na 

jejich území, přičemž za tímto účelem mohou samy zřídit jednu či více 

základních škol, případně zajistí plnění povinné školní docházky svých občanů 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, a to na základě 

dohody s dotčenou obcí, příp. svazkem obcí. Školský zákon předpokládá, že 

v případě, je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod 

území obce. V tomto případě tak není nutné obecně závaznou vyhlášku  

o stanovení školských obvodů přijímat. Problém může nastat v případě 

nepostačující kapacity základní školy a nutnost některých dětí navštěvovat 

základní školu v jiné obci na základě dohody dotčených obcí. V takovém 

případě by dle mého názoru mohlo dojít k vymezení školských obvodů formou 

obecně závazné vyhlášky, i když to zákon vysloveně nepředpokládá. Otázkou 

je, jakým způsobem by se obec vypořádala s praktickými dopady, tedy které 

děti budou navštěvovat školu na území obce a které budou muset dojíždět, aniž 

by vyvstaly pochybnosti o případné diskriminaci. V praxi zřejmě k takovým 

situacím nebude docházet často a obec kapacitu navýší, nicméně nelze je 

úplně vyloučit.  

 

 Stanovení školských obvodů formou obecně závazné vyhlášky 

nepovažuji za příliš šťastné řešení, a to z důvodu, že v případě nezákonného 

postupu obce (např. nevymezení všech částí obce v rámci školských obvodů) 

by fakticky nebylo možné sjednat nápravu, neboť by mohlo dojít pouze ke 

zrušení nezákonné vyhlášky nebo její části. Na druhou stranu obsahuje školský 

zákon pro tyto případy určitou pojistku, a to zásah příslušného krajského úřadu. 

Pokud tak území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný 

školský obvod a je ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte s trvalým 

pobytem na území obce, krajský úřad opatřením obecné povahy pro toto území 

vytvoří nebo na ně rozšíří školský obvod nebo společný školský obvod základní 

školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a to s platností 



135 
 

nejdéle na 24 měsíců. Zjednáním nápravy takové opatření obecné povahy 

pozbývá účinnosti. 

 

S účinností od 1. ledna 2017 je možné (v některých případech  

i nevyhnutné) zřizovat obdobně i obvody mateřských škol, přičemž obce budou 

mít povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně 

přijímaných podle § 34 odst. 3 školského zákona, tedy dětí s místem trvalého 

pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu nebo 

umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem školního 

roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí 

uvedeného ve školském rejstříku.     

 

Stanovení spádových obvodů je závazné zejména pro ředitele škol, kteří 

mají povinnost děti s trvalým pobytem ve vymezeném území přednostně 

přijmout174, nikoliv však pro zákonné zástupce dětí, kteří je mohou přihlásit i do 

jiné školy. Tento postup předpokládá § 36 odst. 5 školského zákona, dle 

kterého „žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo 

svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého 

pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka, pokud zákonný zástupce nezvolí 

pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou 

školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to 

nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 

školní docházku.“.     

     

 

 

 

 

 

 
                                                           
174 Viz § 36 odst. 7 školského zákona, dle kterého je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout 

žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve 
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 
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6. Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných 

vyhlášek 
 

Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých 

ustanovení je ve smyslu § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu oprávněna 

podat vláda, skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů, 

zastupitelstvo kraje, veřejný ochránce práv, Ministerstvo vnitra, senát či plénum 

Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti a ten, kdo 

podal ústavní stížnost, s níž spojil návrh na zrušení zákona či ten, kdo podal 

návrh na obnovu řízení, s nímž spojil návrh na zrušení zákona. 

 

Kompetence Ministerstva vnitra175 k podání návrhu na zrušení obecně 

závazné vyhlášky obce je rozvedena v § 123 zákona o obcích a souvisí 

s dozorovou pravomocí Ministerstva vnitra vůči výkonu samostatné působnosti 

územních samosprávných celků. Tato kompetence byla zákonodárcem zvolena 

v reakci na zrušení části zákona č. 367/1990 Sb., který umožňoval zrušení 

obecně závazné vyhlášky rozhodnutím Poslanecké sněmovny (České národní 

rady), což bylo vyhodnoceno jako porušení principu dělby moci.176 

 

 V případě, kdy Ministerstvo vnitra shledá, že obecně závazné vyhláška 

je v rozporu se zákonem, volí zásadně postup dle § 123 odst. 1 zákona  

o obcích, tedy vyzve dotčenou obec ke zjednání nápravy. Ode dne doručení 

výzvy má obec zákonem stanovenou lhůtu 60 dní, do kdy musí provést 

nápravu, typicky zrušením či novelizací napadené vyhlášky.177 Pokud tak obec 

neučiní, zahájí Ministerstvo vnitra správní řízení a rozhodne o pozastavení 

účinnosti této obecně závazné vyhlášky, případně její části.178 V rozhodnutí se 

                                                           
175 S ohledem na zákonem stanovenou dozorovou kompetenci Ministerstva vnitra ve vztahu k samostatné 

působnosti obcí bude tento ústřední správní úřad podávat návrhy na zrušení obecně závazných vyhlášek 
Ústavnímu soudu nejčastěji.  
176 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/2000. 
177 V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy a základními svobodami 

může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy, a to podle  
§ 123 odst. 2 zákona o obcích. 
178 Nebylo by správné, aby došlo k pozastavení účinnosti celé obecně závazné vyhlášky v případech, kdy 

nezákonným bylo shledáno pouze některé její vedlejší či méně důležité ustanovení, jehož zrušení by 
nemělo zásadní vliv na obecně závaznou vyhlášku jako takovou.  



137 
 

současně stanoví obci přiměřená lhůta k provedení nápravy. Pokud dojde ve 

stanovené lhůtě ke zjednání nápravy, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí zruší. 

 

Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně 

závazné vyhlášky nebo její části se obec může bránit, a to podáním rozkladu.179 

O rozkladu, který je nutno podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, 

rozhoduje ministr vnitra, který může rozhodnutí Ministerstva vnitra zrušit či 

změnit, případně rozklad zamítnout. V návaznosti na § 152 odst. 5 správního 

řádu má podání rozkladu odkladný účinek, proto po dobu rozhodnutí o rozkladu, 

která není nijak stanovena, je napadená obecně závazné vyhláška platná  

a účinná. 

 

V případě, že ministr vnitra rozklad zamítne, a i přes tuto skutečnost 

nezjedná obec nápravu, nezbývá než obrátit se na Ústavní soud. To ostatně 

platí i v případě, kdy není rozklad podán a obec nápravu nezjedná. Lhůta pro 

podání návrhu je stanovena na 30 dní, a to od uplynutí lhůty pro podání 

rozkladu anebo ode dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad 

zamítnut. Obec má v každé fázi, a to i po podání návrhu Ústavnímu soudu, 

nezákonnou (tedy alespoň dle názoru Ministerstva vnitra) vyhlášku zrušit či 

změnit. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. 

 

Při hodnocení zákonnosti podzákonných právních předpisů (obecně 

závazných vyhlášek a nařízení obcí) volí Ústavní soud tzv. test čtyř kroků.180  

 

První krok tvoří přezkoumání pravomoci obce vydávat obecně 

závazné vyhlášky. Jedná se o zkoumání, zda byla napadaná obecně závazná 

vyhláška vydána ústavně předepsaným způsobem, tedy zda ji přijalo 

                                                           
179 Proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu v prvním stupni, lze podat rozklad dle § 152 správního řádu. 
180 K posouzení formální a obsahové stránky OZV představil Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 63/04 (č. 

210/2005 Sb.) tzv. „test čtyř kroků“, který lze v současnosti považovat za standard a východisko při 
rozhodování o souladu OZV se zákonem a který ve své rozhodovací praxi uplatňuje rovněž Ministerstvo 
vnitra (viz stanovisko Ministerstva vnitra č. 22/2008, dostupné na www.mvcr.cz/odk). 
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zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou všech svých členů na veřejném 

zasedání a zda nabyla platnosti, resp. účinnosti. 

 

Druhý krok spočívá v přezkoumání otázky, zda se obec při vydávání 

obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezené 

věcnou působnost (jednání ultra vires). V tomto případě Ústavní soud 

zkoumá, zda oblast, která je obecně závaznou vyhláškou regulována, spadá do 

věcné oblasti, která byla zákonem obci svěřena do její samostatné působnosti. 

V tomto případě se zkoumá, zda existuje zákonné zmocnění (obecné nebo 

zvláštní), na základě kterého má obec pravomoc stanovit ve svém právním 

předpisu povinnosti. V této souvislosti je rovněž nezbytné zkoumání předmětu  

a cíle regulace zákona na straně jedné a obecně závazné vyhlášky na straně 

druhé. Pokud se nepřekrývají, nelze bez dalšího říci, že obec nesmí normovat 

určitou záležitost z důvodu, že je již regulována na úrovni zákona. 

 

Třetím krokem je vyřešení otázky, zda obec při vydávání obecně 

závazné vyhlášky nezneužila zákonem jí svěřenou působnost. Zneužití této 

působnosti představuje výkon moci v zákonem svěřené oblasti 1.) cestou 

sledování účelu, který není zákonem aprobován, 2.) cestou opomíjení 

relevantních úvah při přijímání rozhodnutí nebo naopak 3.) přihlížení  

k nerelevantním úvahám181. Z dosavadní rozhodovací praxe Ústavního soudu 

je možné dovodit, že pod tento bod testu bude možné podřadit např. případy 

neurčitosti právního příkazu, nedostatečně konkretizovaná veřejná prostranství 

pro účely zákazu či omezení některých činností182 apod.  

 

Konečně se jedná o přezkum obsahu vyhlášky z hlediska její 

nerozumnosti. Aplikace principu „nerozumnosti“ ze strany soudu musí být 

                                                           
181 O. Hood Philips, Paul Jackson: Constitutional and Administrative Law, 7. Edition, Sweet and Maxwell, 

London 1987, str. 666 a násl. 
182 Specifikace míst užívaných jako veřejné prostranství (ve smyslu ustálené judikatury Ústavního soudu 

týkající se interpretace ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) je zejména 
nutná z důvodu právní jistoty vlastníků pozemků považovaných za veřejné prostranství, neboť přestože je 
z hlediska zákonné definice veřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), nepodstatné vlastnictví takového pozemku, je nepochybné, že právě vlastníci takového pozemku 
mají možnost bránit se (soukromoprávní cestou) zvláštnímu užívání jejich pozemku. (nález Ústavního 
soudu sp. zn. Pl ÚS 1/05) 



139 
 

velmi restriktivní a měla by se omezit jen na případy, kdy se rozhodnutí obce 

jeví jako zjevně absurdní. Za zjevnou absurdnost lze přitom považovat jen 

případ, kdy soudem provedený přezkum vede jen k jedinému možnému  

(v protikladu k preferovanému nebo rozumnému) závěru, který je absurdní,  

a tento soudem rozpoznaný závěr zůstal naopak obcí nerozpoznán. 

Nerozumnost nesmí být použita jako záminka k zásahu do obcí přijatého 

rozhodnutí proto, že Ústavní soud s rozhodnutím obce věcně nesouhlasí. 

Aplikace principu nerozumnosti tedy přichází v úvahu jen za extrémních 

okolností, nesmí být jen možným jiným názorem, aniž by byla zároveň 

vyvrácena možná rozumnost názoru obce. Posuzování, zda obec jednala 

rozumně, není jednoduše otázkou, zda jednala v souladu s oprávněním 

poskytnutým jí zákonem. Posouzení nerozumnosti spíše vyžaduje zvážit 

napadenou vyhlášku z hlediska jejích dopadů měřených obecnou 

rozumností.183 

 

Vedle dozorových oprávnění Ministerstva vnitra výjimečně využije 

možnost posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek před Ústavním 

soudem i veřejný ochránce práv.184 Tuto možnost využil veřejný ochránce práv 

v nedávné minulosti, kdy na jeho návrh byly zrušeny některá ustanovení 

obecně závazných vyhlášek měst Varnsdorf a Litvínov185. Využití možnosti 

podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky je na místě zejména 

v případě neshody názorů s Ministerstvem vnitra, tedy v případech, kdy na 

základě podnětu veřejného ochránce práv neprovede Ministerstvo vnitra své 

dozorové kompetence. Postup veřejného ochránce práv není nijak formálně 

upraven, nedochází ani k pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky. 

 

V návaznosti na posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek 

vidím zcela značnou rezervu v činnosti soudů, které by měly v rámci jejich 

aplikace víc hlídat i jejich zákonnost a podávat případné podněty Ministerstvu 

                                                           
183 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 57/05. 
184 Veřejný ochránce práv je zpravidla i vedlejším účastníkem řízení u Ústavního soudu v případě podání 

návrhu jiným subjektem podle § 69 odst. 3 zákona o Ústavním soudu. 
185 Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/15.  



140 
 

vnitra. V této souvislosti zmiňuji nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ze 

dne 11. srpna 2015, kdy Ústavní soud zrušil obecně závaznou vyhlášku města 

Přerov o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných 

materiálů na území statutárního města Přerova, a to právě na základě podnětu 

Krajského soudu v Ostravě.186    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 V dané věci krajský soud dotčenou obecně závaznou vyhlášku neaplikoval. Podle čl. 95 odst. 1 Ústavy 

je soudce při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je 
oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou. 
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Závěr 

 

Problematika místních právních předpisů v novodobé historii 

Československé a České republiky po roce 1989 je velice diskutovaným 

tématem, kterému však není dle mého názoru věnována dostatečná pozornost 

ze strany zákonodárce. Poměrně turbulentní vývoj judikatury Ústavního soudu 

či nejistota odborné veřejnosti ve vztahu k právní povaze či podstatě obecně 

závazných vyhlášek jako součásti právního řádu přináší některé problémy i do 

samotné normotvorby obcí. Důvody této skutečnosti lze najít zejména v tom, že 

tato problematika zůstává na pokraji reformního či modernizačního úsilí a to  

i přes to, že obce svými právními předpisy zasahují do života nejen svých 

občanů, ale např. i do podnikání mnohem více než v minulosti.  

 

Územní samospráva má na našem území bohatou historii, která sahá až 

do druhé poloviny devatenáctého století. Jednotlivé země měly pravomoc 

vydávat svá vlastní obecní zřízení, která byla závazná pro všechny obce na 

jejich území. Statutární města vydávala vlastní Statuty, kterými byly upraveny 

jejich vnitřní poměry. V začátcích první republiky se projevovala snaha spíše 

centralizační, a to z důvodu posílení pozice nového státního útvaru proti silným 

separatistickým skupinám. Zřízením národních výborů v roce 1954 bylo 

umožněno vydávání obecně závazných nařízení, a to za účelem plnění jejich 

úkolů. Jednalo se však pouze o prováděcí právní předpisy výkonu státní moci. 

Po roce 1967 bylo jakékoliv vydávání právních předpisů na místní úrovni 

znemožněno, a to až do roku 1982, kdy bylo národním výborům opětovně 

umožněno vydávat k plnění svých úkolů obecně závazná nařízení. Po roce 

1989 došlo v oblasti územní samosprávy k návratu k předválečným principům  

a ústavnímu zakotvení samosprávy obcí. Z těchto principů vychází i platná 

právní úprava, skládající se ze zákonů o územních samosprávných celcích 

z roku 2000.  

 

Obecně závazné vyhlášky mohou schvalovat pouze zastupitelstva obcí, 

a to na řádně svolaném veřejném zasedání. Právní řád nepamatuje na žádné 
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mimořádné postupy, např. pro případy nefunkčnosti zastupitelstva po určitou 

dobu. V tomto období tak nelze obecně závazné vyhlášky přijímat a je nutno 

vyčkat na ustavení nového zastupitelstva. Základní podmínkou pro přijetí 

obecně závazné vyhlášky je souhlas nadpoloviční většiny všech členů 

zastupitelstva na veřejném zasedání. Nezbytnou podmínkou pro nabytí 

platnosti a účinnosti je vyhlášení na fyzické úřední desce obecního úřadu, resp. 

ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy. Formální náležitosti 

schvalování obecně závazných vyhlášek nečiní v praxi výraznější problémy,  

a to i s ohledem na přesně stanovená zákonná pravidla, která nečiní výkladové 

nejasnosti. 

 

 Poměrně výraznější problémy působí obsahové náležitosti obecně 

závazných vyhlášek, neboť nelze zákonem stanovit všechny konkrétní  

a myslitelné formy regulace místních záležitostí, zejména v oblasti veřejného 

pořádku. Obecné zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek plyne 

obcím přímo na základě Ústavy, což může vést k výkladu neomezeného  

a zákonem neomezitelného (vyjma daní poplatků, které lze stanovit pouze na 

základě zákona) práva obcí na vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými 

by mohly být stanovovány povinnosti. Osobně se však přikláním k názoru, že 

zákonem vymezené věcné oblasti, v rámci kterých je možné obecně závaznou 

vyhláškou stanovit povinnosti, jsou zcela v souladu s ústavními principy. To 

ostatně potvrzuje svou (v poslední době) již konstantní judikaturou i Ústavní 

soud.  

 

Judikatura Ústavního soudu však dávala zpočátku obecní normotvorbě 

pouze malý prostor k realizaci, což jednoznačně konstatoval ve svém nálezu Pl. 

ÚS 5/93 Ústavní soud, kdy dovodil možnost vydávat obecně závazné vyhlášky, 

obsahem kterých jsou právní povinnosti, jenom v případě výslovného 

zákonného zmocnění. 

 

Poměrně výrazný restriktivní přístup k obecní normotvorbě byl Ústavním 

soudem prolomen až nálezem Pl. ÚS 45/06, kdy Ústavní soud přiznal obecně 
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závazným vyhláškám povahu originárních norem bez dalšího, tedy i bez 

výslovného zákonného zmocnění k regulaci určité problematiky. Ústavní soud 

tak poměrně výrazně otevřel zcela nový prostor pro regulaci místních záležitostí 

ze strany obcí, což na druhou stranu vedlo k poměrně razantnímu poklesu 

podání návrhů na zrušení obecně závazných vyhlášek ze strany dozorového 

orgánu, neboť již nebylo důvodu napadat poměrně značnou část vydávaných 

obecně závazných vyhlášek, které nespadaly pod zvláštní zákonné zmocnění. 

Rovněž tak se změnil náhled a nároky na posuzování obsahu obecně 

závazných vyhlášek ze strany Ústavního soudu, přičemž již nebylo možné 

pouhé konstatování absence zvláštního zákonného zmocnění, ale bylo nutné 

pečlivě posuzovat obsah každé vyhlášky důsledně ve vztahu k zákonům. 

 

Ústavní soud tak poměrně důrazně umožnil regulace prakticky veškeré 

činnosti, která může způsobit, anebo pouze může vést k narušení veřejného 

pořádku. Tento názor byl postupně dotažen až k možnému regulování provozní 

doby hostinských zařízení, které samo o sobě nijak veřejný pořádek 

nenarušuje. Dle mého názoru tak došlo až hraničnímu zásahu místních 

samospráv do výkonu práva na podnikání. Tento zásah lze pochopit např. 

v rámci provozu hazardních her, který sebou nese mnohem závažnější dopady 

do života občanů a veřejného pořádku jako takového. 

 

V posledním období lze opět pociťovat určitou změnu náhledu Ústavního 

soudu na regulaci místních záležitostí veřejného pořádku, který ve svém nálezu 

(Varnsdorf a Litvínov) zásadně omezil možnost regulace tzv. předpolí, tedy 

činností, které samy o sobě veřejný pořádek nenarušují, ale vytváří k tomu 

předpoklady (v posuzovaném případě sezení na místech k tomu svým 

charakterem neurčených). V této souvislosti je namístě otázka, zda je i nadále 

možné regulovat provozní dobu hostinských zařízení (přičemž i tato regulace je 

prováděna z důvodu zamezení rušení veřejného pořádku hosty v nočních 

hodinách při návratu domů), tedy jako jakési předpolí. Hostinská činnost 

(obdobně jako posedávání na místech k tomu neurčených) sama o sobě 

veřejný pořádek v zásadě neruší. Pokud by měl být důsledně naplňován právní 
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názor Ústavního soudu, byla by tato regulace dle mého názoru do budoucna 

nepřípustná. Bude zajímavé sledovat, jak se s tímto nálezem vypořádá ve své 

dozorové činnosti Ministerstvo vnitra. 

 

Nejvíce vydávanými obecně závaznými vyhláškami jsou ty, které upravují 

veřejný pořádek. Tyto jsou současně, i co se týče jejich obsahu, nejvíce 

problematické, neboť právní úprava je v tomto směru poměrně obecná. Naopak 

právní úprava místních poplatků je poměrně podrobná, proto je v této oblasti 

pochybení, spočívající v nezákonnosti jejich obsahu, spíše výjimečné. Obdobně 

i v rámci zvláštních zákonných zmocnění není v zásadě problém s jejich 

aplikací, neboť tyto obecně závazné vyhlášky nejsou ve větší míře řešeny 

Ústavním soudem. To ostatně souvisí i s tím, že některé obecně závazné 

vyhlášky přijímá pouze malý počet, zejména větších, obcí či měst, které mají 

svůj právní aparát pro jejich tvorbu. Z povahy věci budou přijímat obecně 

závazné vyhlášky týkající se taxislužby, cenových či technických map pouze 

obce, pro které to bude mít reálný smysl. Naproti tomu úprava veřejného 

pořádku či zavedení místních poplatků bude předmětem zájmu skoro všech 

obcí v České republice. 

 

Závěrem se práce stručně věnuje i dozoru nad zákonností obecně 

závazných vyhlášek. Ve vztahu k počtu obcí v České republice a počtu jimi 

vydávaných obecně závazných vyhlášek je poměrně náročné ze strany 

dozorového orgánu, kterým je dle platné právní úpravy Ministerstvo vnitra, 

pečlivě posuzovat každou z nich. Do jisté míry je tak nezbytná součinnost 

samotných občanů, ale i jiných subjektů, které např. obecně závazné vyhlášky 

aplikují, aby na případné excesy sami upozornili. Obce totiž mnohdy ani samy 

neplní povinnost zasílat obecně závazné vyhlášky Ministerstvu vnitra, čímž je 

případný dozor z povahy věci vyloučen, což není žádoucí, neboť nezákonná 

obecně závazná vyhláška může být aplikována delší dobu bez povšimnutí. 

Z tohoto důvodu by bylo vhodné uvažovat o zavedení elektronického registru 

všech místních právních předpisů, přičemž jejich platnost by byla podmíněna 

právě zveřejněním v tomto registru (vedle zveřejnění na fyzické i elektronické 
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úřední desce obecního úřadu). Domnívám se, že některé instituty, zejména 

zmíněné zveřejnění obecně závazných vyhlášek pouze na fyzické úřední 

desce, jsou v dnešní době již zastaralé a je potřeba s nimi dále pracovat. 

Současně může být problematické prokazování, zda skutečně došlo k zákonem 

předpokládanému vyhlášení či nikoliv. Řešením by mohlo být například 

zveřejňování právních předpisů obcí ve věstníku příslušného kraje jakožto 

podmínka nabytí platnosti. Samozřejmostí by současně byla možnost nahlížení 

na úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Poměrně rozsáhlým pojednáním o oblastech veřejného pořádku  

a místních poplatků a stručnějším výkladem ve vztahu k dalším oblastem 

(zejména s upozorněním na některé problematické aspekty místní normotvorby) 

byl naplněn základní cíl práce, kterým nebylo pouhé formální pojednání o této 

problematice, ale zejména přiblížení praktických problémů, které při přijímání 

obecně závazných vyhlášek mohou nastat.   
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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; 

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 

(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů; 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
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zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů; 

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;  

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi  

a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších 

předpisů; 

zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách; 

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; 

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích; 

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek, ve znění pozdějších předpisů; 

obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hlavního města Prahy, ve znění pozdějších vyhlášek. 
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Judikatura 
 

Nález Ústavního soudu: 

sp. zn Pl. ÚS 5/93 

sp. zn Pl. ÚS 20/93 

sp. zn Pl. ÚS 38/97 

sp. zn Pl. ÚS 5/99 

sp. zn Pl. ÚS 1/2000 

sp. zn Pl. ÚS 2/2000 

sp. zn Pl. ÚS 23/2000 

sp. zn Pl. ÚS 15/02 

sp. zn Pl. ÚS 16/02 

sp. zn Pl. ÚS 21/02 

sp. zn Pl. ÚS 7/04 

sp. zn Pl. ÚS 63/04 

sp. zn Pl. ÚS 69/04 

sp. zn Pl. ÚS 1/05 

sp. zn Pl. ÚS 4/05 

sp. zn Pl. ÚS 33/05 

sp. zn Pl. ÚS 57/05 

sp. zn Pl. ÚS 58/05 

sp. zn Pl. ÚS 21/06 

sp. zn Pl. ÚS 24/06 

sp. zn Pl. ÚS 30/06 

sp. zn Pl. ÚS 34/06 

sp. zn Pl. ÚS 35/06 

sp. zn Pl. ÚS 44/06 

sp. zn Pl. ÚS 45/06 

sp. zn Pl. ÚS 46/06 

sp. zn Pl. ÚS 5/07 

sp. zn Pl. ÚS 14/08 

sp. zn Pl. ÚS 11/09 



153 
 

sp. zn Pl. ÚS 13/09 

sp. zn Pl. ÚS 28/09 

sp. zn Pl. ÚS 29/10 

sp. zn Pl. ÚS 56/10 

sp. zn Pl. ÚS 12/11 

sp. zn Pl. ÚS 22/11 

sp. zn Pl. ÚS 6/13 

sp. zn Pl. ÚS 35/13 

sp. zn Pl. ÚS 57/13 

sp. zn Pl. ÚS 1/15 

sp. zn Pl. ÚS 9/15 

sp. zn Pl. ÚS 34/15 

sp. zn Pl. ÚS 4/16 

sp. zn Pl. ÚS 18/16 

sp. zn Pl. ÚS 3/17 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu: 

č. j. 2 Afs 107/2007 - 168 

č. j. 9 Afs 86/2008 - 89 

č. j. 1 Afs 5/2011 - 86 

č. j. 6 Afs 24/2016 – 26 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze: 

sp. zn. 3A 186/2016 
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Generally mandatory local ordinance 

 
 

The rigorous thesis on the topic "Generally mandatory local ordinance" 

deals with one of the most important areas of self-governance, namely local 

rule-making. Besides the Parliament of the Czech Republic, the government, 

the ministries or other central state administration bodies, there are also village 

and town municipalities, which can impose obligations on individuals and legal 

entities in a generally mandatory legal regulation and, consequently, enforce 

their fulfilment. This entitlement is based on a constitutional basis, so it cannot 

be ruled out in any way. However, it is possible to proportionally define the 

boundaries. Therefore, the local laws are in a certain way limited. 

 

The thesis is divided into several main chapters, whose aim is to 

describe the phases of the "life" of generally mandatory local ordinance and 

further elaborating on the areas of public rules and local fees, i.e. areas where 

the generally mandatory local ordinance is issued most frequently. 

 

The main purpose of the thesis is to acquaint the reader with the issue of 

the process of adopting generally mandatory local ordinance, including their 

content requirements according to individual areas. It emphasizes the case law, 

which is in some cases too general. However, it has been found, that the case 

law brings too many surprising conclusions, which are not and cannot be 

desirable in the interests of legal certainty. Due to thorough examination of the 

Constitutional Court on the local normative formation, there was a time of 

gradual release (sometimes too big), which will surely lead to the partial 

restraint of the freedom thus set. On the other hand, the legal regulation is not 

very desirable or strictly regulated, because of the separate competence,  

a certain amount of space for implementation must be given to the 

municipalities. Because the municipalities themselves know their own needs the 

best. 
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Obecně závazné vyhlášky obcí, samospráva, obce 

 

Generally mandatory local ordinance, self-governance, municipalities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   


