
 

 

Stanovisko 
odboru dozoru a kontroly ve řejné správy Ministerstva vnitra  

č. 43/2009 
 

 

Označení stanoviska:  K subdelegaci stanovení míst a času a vymezení veřejného 
pořádku v obecně závazných vyhláškách podle § 10 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), podle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 1/01  

 

Právní p ředpis:  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

Ustanovení:  § 10 písmeno a)  

Související práv. p ředpisy:  - - -  

Klíčová slova:  veřejně přístupné místo, místo, veřejné prostranství  

Datum zpracování:  1. listopad 2009 

Zpracoval(a):  odbor dozoru a kontroly veřejné správy  

 projednáno s odborem legislativy a koordinace předpisů 

Schválili: Mgr. Petr Prokop v. r., vedoucí oddělení dozoru 

 JUDr. Miroslav Brůna v. r., vedoucí oddělení legislativně-
právního 

 Ing. Marie Kostruhová, v. r., ředitelka odboru 

 

 

Dotaz: Může obec v obecně závazné vyhlášce stanovit, že 
konkrétní veřejná prostranství, na která se vztahují zákazy 
a omezení, stanoví rada obce?  

 

Stanovisko: 

Čas a veřejná prostranství, na nichž lze vykonávat některé činnosti, které mohou 

narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku, nebo na nichž jsou tyto činnosti zakázány, a také 

stanovení těchto činností musí být provedeno obecně závaznou vyhláškou. K tomuto 



 

 

určení je zmocněno zastupitelstvo obce podle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 84 odst. 2 písm. h) téhož zákona. 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydání obecně závazné vyhlášky, která stanoví 

činnosti a místa k jejich výkonu. To, co je zastupitelstvu obce vyhrazeno, nemůže 

zastupitelstvo svěřit k rozhodnutí jinému orgánu obce usnesením ani nemůže 

k rozhodnutí o tom zmocnit jiný orgán obce v obecně závazné vyhlášce.  

 

V obdobné věci rozhodoval Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 1/01, v němž je 

stanoveno:  

 

„Podle ustanovení § 17 dnes již zrušeného zákona ČNR č. 367/1990 Sb., jakož 

i podle stávající úpravy v ustanovení § 10 písmeno b)1 zákona č. 128/2000 Sb., může 

obec obecně závaznou vyhláškou stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný 

pořádek v obci, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou 

určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech v obci jsou takové 

činnosti zakázány. Napadená vyhláška tato místa neurčuje a to, že k jejich určení ad hoc 

zmocňuje městskou radu, není v souladu se zákonnou úpravou. Ústavní soud má za to, 

že i toto ustanovení vyhlášky je v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy a s čl. 2 odst. 3 a čl. 4 

odst. 1 Listiny.“  

 

Z ustanovení § 10 zákona o obcích a z toho, co je uvedeno výše, vyplývá, že ke 

stanovení povinností v obecně závazné vyhlášce je zákonem zmocněno výhradně 

zastupitelstvo obce.  

 
 
Poznámky: - stanovisko popisuje právní stav ke dni zpracování 
 - stanovisko není právně závazné, neboť k závazným 

výkladům je oprávněn pouze příslušný soud 

 

 

                                                 
1 současný § 10 písmeno a) zákona o obcích (poznámka autora) 


