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Název tematického celku: Územní orgány s všeobecnou působností 

Územní orgány s všeobecnou působností 

Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hl.  města Prahy 

V tomto materiálu jsou rozebrány pouze postupy obcí a krajů.  

Ústavní a zákonné základy 

Obce a kraje mohou při výkonu přenesené působnosti vydávat právní předpisy na základě zmocnění 
zákonem ‐ nařízení. Při výkonu samostatné působnosti vydávají obecně závazné vyhlášky.  

Legislativní proces 

Návrh právního předpisu zpracovává věcně příslušný odbor obecního či krajského úřadu nebo 
magistrátu, popř. skupina zaměstnanců. Zpracovatel je povinen se seznámit s platnou právní 
úpravou. V návrhu se uvedou i varianty řešení otázek. Součástí návrhu je i důvodová zpráva, která 
obsahuje např. finanční a hospodářský dopad navrhované právní úpravy ke vztahu k rozpočtu obce 
(kraje).1 

Připomínkové řízení k návrhu právního předpisu obce, kraje, hl. m. Prahy 

Připomínkové řízení zajišťuje podle místních podmínek např. tajemník obecního úřadu, starosta obce, 
ředitel krajského úřadu. Návrh se zasílá k věcnému posouzení útvarům úřadu, jejichž působnost se 
věcně dotýká. Návrh se posuzuje z hlediska věcného i legislativního. Průběh a výsledky 
připomínkování se uvádí ve zprávě (s kým byl návrh projednán a s jakým výsledkem tohoto 
projednání).2 

Schválení návrhu 

Návrh se předkládá na jednání zastupitelstva, doporučuje se jeho předběžné projednání v radě. 
Nařízení obce vydává rada obce nebo kraje. Obecně závaznou vyhlášku vydává zastupitelstvo obec 
nebo kraje. 

Platnost a účinnost právního předpisu 

Právní předpis obce nabývá platnosti vyhlášením, první den vyhlášení je jeho vyvěšení na úřední 
desce obecního úřadu. Právní předpis kraje nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních 
předpisů kraje, dnem vyhlášení je den rozeslání příslušné částky Věstníku právních předpisů kraje 
uvedených v jejím záhlaví.  

Právní předpis obce, kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení nebo pozdějším v něm 
výslovně stanoveným dnem nebo výjimečně dřívějším stanoveným dnem, vyžaduje‐li to naléhavý 
obecný zájem.3 

                                                            
1 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy: Metodická pomůcka. 1. února 2010, 1-2 s.  
2 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy: Metodická pomůcka. 1. února 2010, 2 s.  
3 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy: Metodická pomůcka. 1. února 2010, 4 s. 
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Vyhlášení právního předpisu 

Právní předpis obce musí být vyhlášen. Vyhlášení se provede vyvěšením na úřední desce obecního 
úřadu po dobu 15 dnů. Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední 
desce obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.  

Právní předpis kraje musí být vyhlášen, vyhlášení se provede uveřejněním ve Věstníku právních 
předpisů kraje, nabývá právní přepis kraje účinnosti dříve než patnáctým dnem po vyhlášení, zveřejní 
se též na úřední desce krajského úřadu, na úředních deskách obcí, kterých se dotýká a v hromadných 
informačních prostředcích.4 

Změna a zrušení právního předpisu  

Změna právního předpisu spočívá v doplnění nových ustanovení, zrušení některých ustanovení  
a náhradě textu některých ustanovení. Při změnách je dbát na co největší přehlednost  
a srozumitelnost zejména pro dotčené osoby a orgány. Změnu a zrušení nařízení lze provést pouze 
nařízením. Změnu obecně závazné vyhlášky lze provést pouze obecně závaznou vyhláškou.  

Evidence právních předpisů 

O vydaných právních předpisech vede obec, která je vydala evidenci. Evidence obsahuje číslo a název 
právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, 
popřípadě datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy se označují pořadovými čísly, číselná řada se 
uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.  

Obecně závaznou vyhlášku obce zašle obec neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. 
Nařízení obce zašle obec neprodleně po dni jeho vyhlášení příslušnému krajskému úřadu.5  

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.  

Obec je základním článkem územní samosprávy, je samostatným právním subjektem, je základním 
správním celkem. Obec má svá práva a povinnosti.  
ČR má v současnosti 6280 obcí. Dále viz učebnice Veřejná správa, Káňa, str. 50, kapitola 6.6  

Právní úprava: 

Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava, hlava IV, článek 101, 
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). 
 
Pokud zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že 
vždy jde o samostatnou působnost. 

Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem, je základem veřejné správy. Samospráva 
je součástí veřejné správy, která je uskutečňována jinými veřejnoprávními subjekty než státem a jeho 
orgány.  

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí: 

• zákonem (při vydávání obecně závazných vyhlášek) 

                                                            
4 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy: Metodická pomůcka. 1. února 2010, 4 s. 
5 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy: Metodická pomůcka. 1. února 2010, 5 s. 
6 KÁŇA, Pavel. Základy veřejné správy: [vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků středních škol a maturitní témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Veřejná 
správa]. 2., dopl., přeprac. vyd. Ostrava: Montanex, 2007, 375 s. Varia (Montanex). ISBN 978-807-2252-442.str. 85  
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• zákonem a právními předpisy vydanými na základě zákona, tj. nařízení vlády, vyhlášky 
ministerstev, nařízení obcí a krajů. 

 
V samosprávných vztazích platí, že samosprávné orgány vystupují jménem daného samosprávného 
společenství, z jeho vůle a v jeho zájmu.  
 
Samostatná působnost:  

• záležitosti v zájmu obce a občanů 
• záležitosti svěřené zákonem 
• zejména: sociální péče, podmínky bydlení, ochrana zdraví a životního prostředí, dopravní 

obslužnost, výchova, vzdělání, kultura, ochrana veřejného pořádku. 
 
Dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí vykonává krajský úřad a Ministerstvo vnitra. Dozor 
se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad obecně závazných vyhlášek obce se zákony a soulad 
usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce se zákony a jinými právními předpisy. 
 
Při výkonu přenesené působnosti se obce řídí: 

a) při vydávání nařízení – zákony, jinými právními předpisy 
b) ostatní případy – usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů. 

Obec, na kterou je přenesen výkon základní správní správy rozhoduje prvoinstančně o právech, 
právem chráněných zájmech a právních povinnostech osob. Jde např. o: 

• výkon přestupkové agendy, 
• vydávání potvrzení občanům 
• vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení obec (právní předpisy. 

Přenesená působnost: 
• státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen obcí. 

 
Dozor nad přenesenou působností obcí vykonává krajský úřad v přenesené působnosti. Dozor se 
provádí následně a zjišťuje se při něm soulad nařízení obce se zákony a soulad usnesení, rozhodnutí a 
jiných opatření orgánů obce.  

Obce s matričním úřadem jsou určeny vyhláškou MV č. 207/2001 Sb. kterou se provádí zákon  
č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení. Obce se stavebním úřadem – jsou určeny sdělením 
MMR č. 461/2003. Obec s pověřeným úřadem je i obcí s matričním úřadem a se stavením úřadem. 
Vykonává přenesenou působnost vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. Obec s rozšířenou 
působností – je i obcí s pověřeným úřadem a přenesenou působnost pro více obcí.  
 
Úkoly:  

1. Z internetových stránek www.portal.gov.cz / zákony / Zákon č. 128/2000 zodpovězte na 
otázky: 

a. Definuj obec (§ 1 ‐ § 3) 
b. Jaké povinnosti ukládá obec obecně závaznou vyhláškou (§ 10), nařízením (§ 11)  

Obecně závazné vyhlášky obce  

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou  
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež 
by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, 
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány, 
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b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku, 
c) 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, 
d) stanoví‐li tak zvláštní zákon7. 
 
Obecně závaznou vyhláškou lze v obci regulovat: konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, 
používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích, hluk a rušení nočního klidu, podmínky 
pro pořádání veřejností přístupných akcí, znečištění ulic a jiných veřejných prostranství, rozdělávání 
 a udržování otevřených ohňů, ochrana a údržba veřejné zeleně atd. 8 
Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí vykonává Ministerstvo vnitra 
České republiky. Pro obce poskytuje v této oblasti metodickou pomoc. 
 
Úkoly:  

1. Na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR – O nás – Veřejná správa – Metodická 
pomoc – dokumenty: Vzory právních předpisů obcí konkrétní případy oblasti vydávání 
Obecně závazných vyhlášek obcí.9  

2. Na internetových stránkách města Hustopeče vyhledej Obecně závaznou vyhlášku města 
Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích (Městský úřad – vyhlášky města – obecně 
závazné vyhlášky a nařízení).10 Tuto vyhlášku okomentuj: kdo vyhlášku vydal, na základě 
jakých zákonů, co vyhláška nařizuje, jednotlivé oddíly ustanovení, formální náležitosti 
vyhlášky, odkazy pod čarou.  

Nařízení obce 

Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je‐li k 
tomu zákonem zmocněna. Obec vykonávající rozšířenou působnost11 (§ 66) může vydávat nařízení 
obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem. 
 
Úkoly:  

1. Na internetových stránkách Jihomoravského kraje – vzory nařízení obcí – vyhledej příklady 
možných nařízení obce.  Krajský úřad › Metodické listy odborů krajského úřadu › OKP 
Odbor kontrolní a právní http://www.kr‐
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=121666&TypeID=2.  

2. Na internetových stránkách města Hustopeče vyhledej Nařízení města Hustopeče  
č. 6/2009, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. (Městský úřad – vyhlášky města – 
obecně závazné vyhlášky a nařízení).12  

3. Toto nařízení okomentuj: kdo vyhlášku vydal, na základě jakých zákonů, jednotlivé články, 
formální náležitosti vyhlášky, odkazy pod čarou, přílohy. 

a. Jakou webovou aplikaci použij k vyhledání pozemků určených jako parkovací zóny?  
 
 

                                                            
7 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (o obecním zřízení)  
8 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010. Vyd. 1. Editor Jiří Černohorský. Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2010, 184 s. ISBN 978-80-254-8660-
3. str. 81 
9 O nás: Metodická pomoc obcím - dokumenty. Ministestvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-
predpisu-obci-216590.aspx 
10 Městský úřad - Vyhlášky města: Obecně závazné vyhlášky a nařízení. Oficiální stránky města Hustopeče [online]. 2011 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: 
http://www.hustopece-city.cz/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/vyhlasky-mesta/ 
11 Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 
12 Městský úřad - Vyhlášky města: Obecně závazné vyhlášky a nařízení. Oficiální stránky města Hustopeče [online]. 2011 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: 
http://www.hustopece-city.cz/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/vyhlasky-mesta/ 
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