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IV. 

 

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

Zákon č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 77a 

(4) Krajské úřady dále ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky, chráněné 

krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto 

zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy 

a) vydávají závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a k lesním 

hospodářským osnovám podle § 4 odst. 3, 

b) povolují výjimky ze zákazů stanovených v § 10 odst. 2 pro jeskyně, vydávají povolení pro 

průzkum nebo výzkum jeskyní podle § 10 odst. 3, přijímají oznámení o zjištění jeskyní, 

přebírají dokumentaci jeskyní a vedou evidenci převzaté dokumentace jeskyní podle § 10 

odst. 5, 

c) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích podle 

§ 34 odst. 2, 

d) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vázaným na předchozí souhlas orgánu ochrany 

přírody v ochranných pásmech přírodních rezervací a přírodních památek podle § 37 odst. 

1 a k činnostem podle § 37 odst. 2, 

e) zajišťují zpracování plánů péče a schvalují plány péče o přírodní rezervace, přírodní 

památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a zajišťují jejich realizaci podle 

§ 38, 

f) sjednávají a zrušují smluvní ochranu podle § 39 a § 45 odst. 2 a předávají dokumentaci 

o těchto územích do ústředního seznamu a na základě uzavřených smluv podle § 39 odst. 1 

zveřejňují ve Věstníku právních předpisů kraje Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů54) území, která jsou smluvně 

chráněná, 

g) zajišťují zpracování, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení a návrhy právních 

předpisů, kterými se vyhlašují přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma 

těchto zvláště chráněných území, 

h) povolují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách podle § 43, 

i) předávají dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací, přírodních památek a jejich 

ochranných pásem do ústředního seznamu; po vyhlášení přírodních rezervací, přírodních 

památek nebo jejich ochranných pásem ohlašují příslušnému katastrálnímu úřadu údaje, 

popřípadě změny těchto údajů, týkající se ochrany nemovitých věcí podle tohoto zákona 

k zápisu do katastru nemovitostí, 

j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách 

přírodních rezervací a přírodních památek podle § 44 odst. 3, 

k) povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality podle 

§ 45b odst. 1, 

l) zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují evropsky významné lokality, 

vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení 

obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů ochrany podle § 45c odst. 2, 

a na jejich území vydávají i stanoviska podle § 4odstavce 2, 

m) vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech podle § 45e odst. 2, uzavírají smlouvy 

o způsobu hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e odst. 4 a zajišťují péči o ptačí oblasti, 
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n) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají 

kompenzační opatření a informují o uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo 

životního prostředí, 

o) povolují výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů podle § 51 odst. 2, 

p) přijímají oznámení o vypuštění vyléčených zvláště chráněných živočichů ze záchranné 

stanice podle § 52 odst. 2, 

q) mohou požadovat prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště 

chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních 

úmluv podle § 54 odst. 1 a mohou požadovat prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2, 

r) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64, 

s) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit 

nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti 

zakazují podle § 66, 

t) ustanovují stráž přírody ve svém územním obvodu podle § 81 odst. 1, 

u) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1, 

v) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládají provedení 

náhradních opatření k nápravě podle § 86 odst. 1 a 2, 

w) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy 

a vzdělávání, 

x) uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou 

působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a dále k ostatním územním plánům 

a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný 

orgán ochrany přírody. 

_______________ 
54) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů). 

 

 

§ 78 

(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž územních obvodů se týká. 

Nařízení Agentury musí být vyvěšeno na úřední desce Agentury po dobu 15 dnů. Za den 

vyhlášení se považuje první den vyvěšení nařízení na úřední desce. Nařízení Agentury nabývá 

účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, pokud v něm není stanovena účinnost 

pozdější. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý veřejný zájem, může nařízení Agentury nabýt 

účinnosti již dnem vyhlášení. Nařízení Agentury musí být každému přístupné na obecních 

úřadech v obcích, jejichž územních obvodů se týká. Nařízení Agentura zašle do 15 dnů ode dne 

vyhlášení Ministerstvu životního prostředí a předá do ústředního seznamu. Dozor nad 

vydáváním a obsahem nařízení Agentury vykonává Ministerstvo životního prostředí. Odporuje-

li nařízení Agentury zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo životního 

prostředí Agenturu ke zjednání nápravy. 

(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž územních obvodů se 

týká. Způsob vyhlášení nařízení Agentury a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti 

stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů54). Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení Agentury vykonává 

Ministerstvo životního prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu nebo jinému 

právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo životního prostředí Agenturu ke zjednání 

nápravy. 
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§ 79 

(6) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního 

prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení. 

 

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 16a 

 (1) 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. 

 (2) Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku vydanou podle § 17a v jednom 

vyhotovení správci daně do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti. 

 

Obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího 

zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; 

má-li obecně závazná vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná. 

 

 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů  

(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 10 

(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím 

vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením 

Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku. 

 

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 5 

(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit 

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti, 

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, 

které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních 

smluv2b) podle § 14a, 

a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii. 

(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit 

seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, 

které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních 

smluv podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis 

nebo kopii. 
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Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 76 

(3) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních se 

označuje názvem nařízení Státní veterinární správy a 

a) týká-li se územního obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, vyhlásí 

se tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území 

se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a 

účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na 

úřední desce krajského úřadu. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému 

přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž 

území se týká. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních 

opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před 

jejich ukončením podle § 17 odst. 1, 

b) má-li celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, vyvěšuje se na úředních 

deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a 

zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou 

nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou 

chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v 

celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Státní veterinární správy 

nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den 

jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. To platí přiměřeně také pro ukončení 

nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu 

nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1. Provozovatel 

rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Státní 

veterinární správy vyhlášení těchto opatření, jejich změny nebo ukončení ihned, jakmile byl 

o to požádán. 

(3) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních 

opatřeních se označuje názvem nařízení Státní veterinární správy. Způsob vyhlášení 

nařízení Státní veterinární správy a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví 

zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů68). Nařízení Státní veterinární správy  

a) týká-li se územního obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, se 

současně vyvěsí se na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž 

území se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy musí být 

každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních 

úřadů, jejichž území se týká. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených 

mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo 

ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1, 

b) má-li celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, se současně vyvěsí 

se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu 

nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní 

veterinární správy. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány 

povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se 

nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním 

vysílání. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných 

veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení 

některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1. Provozovatel 
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rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Státní 

veterinární správy zveřejnění těchto opatření, jejich změny nebo ukončení ihned, 

jakmile byl o to požádán. 

_______________ 
68) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů). 

 

 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 12 

 (1) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“) musí být 

vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se 

právní předpis obce vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení 

právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec 

uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým. 

 (2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně 

stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. 

 (3) Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce 

obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

 (4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů 

obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, 

datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce se 

označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. 

 (5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu 

v obci, která je vydala. Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být 

každému přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu. 

 (6) Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení 

Ministerstvu vnitra. Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému 

úřadu. 

____________________  
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

§ 12 

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (dále jen „právní 

předpis obce“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů obce stanoví 

zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů57). 

_______________ 
57) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů). 
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§ 66b 

 (2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce3b) 

obecního úřadu s rozšířenou působností, který neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2, a na úředních 

deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí 

Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. 

… 

(4) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 3 se uveřejní na úřední desce 

pověřeného obecního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu 

nejméně po dobu 15 dnů. Dále se rozhodnutí uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje 

zveřejní ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů. 

_______________ 
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 

§ 66c 

 (2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co byla 

uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená 

veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje Sbírce právních 

předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Obdobně se 

postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení. 

 

 

§ 128 

(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů 

a) rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce, 

b) nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis obce nebo jeho jednotlivá 

ustanovení, 

c) rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce 

v samostatné působnosti, 

d) rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu obce, 

e) rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti 

právního předpisu obce platnosti. 

(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 

15 dnů rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo o zastavení 

řízení o návrhu na zrušení právního předpisu obce. 

(2) Městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města vyvěsí 

neprodleně na úřední desce úřadu městského obvodu nebo městské části po dobu nejméně 

15 dnů rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu 

městské části nebo městského obvodu v samostatné působnosti. 

 (3) Obec na požádání zašle neprodleně Ministerstvu vnitra usnesení, rozhodnutí nebo 

jiné opatření orgánů obce v samostatné působnosti. Obec na požádání zašle neprodleně 

krajskému úřadu usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánů obce v přenesené působnosti. 

 (4) Městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města na požádání 

zašle neprodleně magistrátu usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánů městského obvodu 
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nebo městské části v samostatné působnosti. Městský obvod nebo městská část územně 

členěného statutárního města na požádání zašle neprodleně magistrátu usnesení, rozhodnutí 

nebo jiné opatření orgánů městského obvodu nebo městské části v přenesené působnosti. 

(5) Krajský úřad zašle neprodleně rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení 

obce, rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti nařízení obce, nález Ústavního soudu, 

kterým se zrušuje nařízení obce nebo jeho jednotlivá ustanovení, rozhodnutí Ústavního 

soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce 

platnosti, a rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo 

o zastavení řízení o návrhu na zrušení právního předpisu obce, Ministerstvu vnitra. 

 (5)(6) Působnost svěřená krajskému úřadu v § 125 a 126 a působnost svěřená magistrátu 

v § 127 a § 127a je působností přenesenou. 

 (6)(7) Na rozhodování o pozastavení účinnosti nařízení obce a o zrušení usnesení, 

rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce, městského obvodu nebo městské části územně 

členěného statutárního města v přenesené působnosti se ustanovení správního řádu nepoužijí, 

s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů. 

 (7)(8) Ustanovení dílů 1 až 3 se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů obce, 

městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města učiněné podle 

správního řádu nebo podle daňového řádu. 

 

 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 8 

 (1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje musí 

být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady. 

 (2) Obecně závazná vyhláška kraje a nařízení kraje (dále jen „právní předpis kraje“) 

nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje (dále jen „Věstník“). 

 (3) Dnem vyhlášení právního předpisu kraje je den rozeslání příslušné částky Věstníku, 

který musí být uveden v jejím záhlaví. 

 (4) Právní předpis kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku, 

pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti. 

 (5) Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek 

účinnosti právního předpisu kraje, nejdříve však dnem vyhlášení. Dřívější počátek účinnosti 

musí být v právním předpise kraje uveden. V těchto případech se právní předpis kraje zveřejní 

též na úřední desce2) krajského úřadu (dále jen „úřední deska“), na úředních deskách obecních 

úřadů obcí, kterých se dotýká, a v hromadných informačních prostředcích. 

 (6) Věstník se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly. 

Právní předpisy kraje se ve Věstníku označují pořadovými čísly. Číselná řada právních předpisů 

kraje, jakož i číselná řada jednotlivých částek Věstníku, se uzavírá vždy koncem každého 

kalendářního roku. 

 (7) Věstník musí být každému přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji 

a na Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“). 

 (8) Kraj zveřejní stejnopis Věstníku i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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 (9) Kraj zašle obecně závaznou vyhlášku kraje neprodleně po dni jejího vyhlášení 

ministerstvu. Kraj zašle nařízení kraje neprodleně po dni jeho vyhlášení věcně příslušnému 

ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu. 

____________________  

2) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

§ 8 

(1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje 

musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními 

správními úřady. 

(2) Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení kraje (dále jen „právní 

předpis kraje“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů kraje stanoví 

zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů37). 

_______________ 
37) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů). 

 

§ 18  

 (1) Záměr kraje prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit 

hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr kraje 

smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví kraje kraj zveřejní po dobu nejméně 30 

dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce,2) desce2) 

krajského úřadu (dále jen „úřední deska“), aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit 

své nabídky. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona9a) platnými ke 

dni zveřejnění záměru. Pokud kraj záměr po uvedenou dobu nezveřejní, je právní jednání 

neplatné. 

____________________  

2) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 

§ 29  

 (1) Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které 

stanoví zákon. 

 (2) Kraj obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši 

příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem Ministerstvem vnitra 

(dále jen „ministerstvo“). 

 

 

§ 31 

 (3) Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, zveřejní krajský úřad nejpozději do 

2 dnů od jeho stanovení na úřední desce2) a dále ve Věstníku Sbírce právních předpisů 

územních samosprávných celků a některých správních úřadů.  
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§ 85 

 (1) Kraj vyvěsí neprodleně na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů 

a) rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje 

v samostatné působnosti, 

b) rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení 

o návrhu na zrušení právního předpisu kraje. 

(1) Kraj vyvěsí neprodleně na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů rozhodnutí 

soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje 

v samostatné působnosti. 

 (2) Ve Věstníku kraj neprodleně oznámí 

a) rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu kraje, 

b) rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu kraje, 

c) nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis kraje nebo jeho jednotlivá 

ustanovení, 

d) rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti 

právního předpisu kraje platnosti. 

 (3)(2) Kraj na požádání zašle neprodleně ministerstvu usnesení, rozhodnutí a jiná 

opatření orgánů kraje v samostatné působnosti. Kraj na požádání zašle neprodleně věcně 

příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu usnesení, rozhodnutí a jiná 

opatření orgánů kraje v přenesené působnosti. 

(3) Věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad zašle neprodleně 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení kraje, rozhodnutí o zrušení pozastavení 

účinnosti nařízení kraje, nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje nařízení kraje nebo 

jeho jednotlivá ustanovení, rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení kraje platnosti, a rozhodnutí Ústavního 

soudu o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení o návrhu na zrušení 

nařízení kraje, ministerstvu. 

 (4) Na rozhodování o pozastavení účinnosti nařízení kraje a o zrušení usnesení, 

rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu kraje v přenesené působnosti se ustanovení správního 

řádu nepoužijí, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů. 

 (5) Ustanovení dílů 1 a 2 se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů kraje učiněné 

podle správního řádu nebo podle daňového řádu. 
 

 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 45 

 (1) Podmínkou platnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy a nařízení 

hlavního města Prahy (dále jen „právní předpis hlavního města Prahy“) je jejich vyhlášení. 

 (2) Vyhlášení právního předpisu hlavního města Prahy se provede tak, že se uveřejní ve 

Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy (dále jen „Sbírka“). 

 (3) Právní předpis hlavního města Prahy nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím 

po dni jeho vyhlášení ve Sbírce, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti. 

 (4) Vyžaduje-li to naléhavý zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, 

nejdříve však dnem vyhlášení. Skutečnost, že právní předpis hlavního města Prahy nabývá 

dřívější účinnosti, musí být v právním předpisu hlavního města Prahy uvedena. Důvody, v čem 

spočívá naléhavý zájem, musí být současně s právním předpisem hlavního města Prahy 
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zveřejněny na úřední desce11a). 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. Povinnost vyhlášení podle odstavce 2 tímto zůstává nedotčena. 

 (5) Hlavní město Praha vydává pro svůj územní obvod Sbírku. 

 (6) Sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v záhlaví 

označení dne, kdy byla rozeslána; tento den je dnem vyhlášení právního předpisu hlavního 

města Prahy. 

 (7) Právní předpisy hlavního města Prahy se opatřují pořadovými čísly. Číselná řada 

právních předpisů hlavního města Prahy, jakož i číselná řada jednotlivých částek Sbírky se 

uzavírá koncem kalendářního roku. 

 (8) Ve Sbírce se vyhlašují uveřejněním plného znění právní předpisy hlavního města 

Prahy a nálezy Ústavního soudu vztahující se k právním předpisům hlavního města Prahy. 

 (9) Redakci Sbírky vykonává Magistrát hlavního města Prahy. Právní předpisy hlavního 

města Prahy musí být uveřejněny ve Sbírce nejdéle do 15 dnů ode dne jejich schválení 

příslušným orgánem hlavního města Prahy. 

 (10) Tiskové chyby se ve Sbírce opravují uveřejněním redakčního sdělení. 

 (11) Sbírka musí být každému přístupna u Magistrátu hlavního města Prahy, u úřadů 

městských částí a na ministerstvu. 

 (12) Hlavní město Praha zašle obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy 

neprodleně po dni jejího vyhlášení ministerstvu. Hlavní město Praha zašle nařízení hlavního 

města Prahy neprodleně po dni jeho vyhlášení věcně příslušnému ministerstvu nebo jinému 

ústřednímu správnímu úřadu. 

 ____________________  
 11a) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

§ 45 

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy 

(dále jen „právní předpis“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů 

stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů40). 

_______________ 
40) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů). 

 

§ 110 

 (1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městské části v samostatné 

působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, pozastaví Magistrát jeho 

výkon. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městské části v samostatné 

působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Magistrátu městské části. Magistrát 

v rozhodnutí současně stanoví městské části lhůtu ke zjednání nápravy, která nesmí být delší 

než 3 měsíce. Zjedná-li příslušný orgán městské části nápravu ve stanovené lhůtě, Magistrát 

své rozhodnutí zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení městské části o zjednání nápravy, jehož 

přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městské části v samostatné 

působnosti, kterým byla zjednána náprava. 
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 (2) Nezjedná-li příslušný orgán městské části ve stanovené lhůtě nápravu, podá 

Magistrát do 60 dnů od jejího uplynutí návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného 

opatření orgánu městské části v samostatné působnosti soudu. Jestliže soud tento návrh 

odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, pozbývá rozhodnutí Magistrátu o pozastavení výkonu 

usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městské části v samostatné působnosti 

platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci. 

 (3) Zjedná-li příslušný orgán městské části před rozhodnutím soudu nápravu, sdělí 

městská část neprodleně tuto skutečnost soudu a Magistrátu. Magistrát své rozhodnutí 

o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městské části 

v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení městské části o zjednání 

nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městské části 

v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava. 

 (4) Magistrát o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu 

městské části v samostatné působnosti nerozhodne, jestliže již bylo vykonáno; v takovém 

případě podá pouze návrh soudu na jeho zrušení. 

 (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí v případě porušení právních předpisů 

občanského, obchodního nebo pracovního práva a v případě, kdy jsou dozor nebo kontrola 

výkonu samostatné působnosti obcí upraveny zvláštním právním předpisem23). 

 (6) Postup Magistrátu podle odstavců 1 až 4 je výkonem přenesené působnosti.  

_______________ 
23) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 

 

 

§ 111 

 Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městské části v přenesené 

působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, usnesením vlády, směrnicí 

ústředního správního úřadu nebo s opatřením Magistrátu přijatým při kontrole výkonu 

přenesené působnosti, Magistrát je zruší. Magistrát o zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného 

opatření orgánu městské části v přenesené působnosti informuje úřad městské části. Postup 

Magistrátu je výkonem přenesené působnosti. 

 

 

§ 112 

 (1) Hlavní město Praha vyvěsí neprodleně na úřední desce Magistrátu po dobu nejméně 

15 dnů 

a) rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu 

hlavního města Prahy v samostatné působnosti, 

b) rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení 

o návrhu na zrušení právního předpisu hlavního města Prahy, 

c) rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti 

právního předpisu hlavního města Prahy platnosti. 

 (1) Hlavní město Praha vyvěsí neprodleně na úřední desce Magistrátu po dobu 

nejméně 15 dnů rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné 

opatření orgánu hlavního města Prahy v samostatné působnosti. 

 (2) Hlavní město Praha neprodleně oznámí ve Sbírce 
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a) rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu hlavního města Prahy, 

b) rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu hlavního města Prahy, 

c) nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis hlavního města Prahy nebo jeho 

jednotlivá ustanovení. 

 (3)(2) Městská část vyvěsí neprodleně na úřední desce úřadu městské části po dobu 

nejméně 15 dnů rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření 

orgánu městské části v samostatné působnosti. 

 (4)(3) Hlavní město Praha na požádání zašle neprodleně ministerstvu usnesení, 

rozhodnutí a jiná opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti. Hlavní město 

Praha na požádání zašle neprodleně věcně příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu 

správnímu úřadu usnesení, rozhodnutí a jiná opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené 

působnosti. 

 (5)(4) Městská část na požádání zašle neprodleně Magistrátu usnesení, rozhodnutí a jiná 

opatření orgánů městské části v samostatné působnosti. Městská část na požádání zašle 

neprodleně Magistrátu usnesení, rozhodnutí a jiná opatření orgánů městské části v přenesené 

působnosti. 

(5) Věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad zašle neprodleně 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení hlavního města Prahy, rozhodnutí o zrušení 

pozastavení účinnosti nařízení hlavního města Prahy, nález Ústavního soudu, kterým se 

zrušuje nařízení hlavního města Prahy nebo jeho jednotlivá ustanovení, rozhodnutí 

Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení 

hlavního města Prahy platnosti, a rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo 

zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení o návrhu na zrušení nařízení hlavního města 

Prahy, ministerstvu. 

 (6) Na rozhodování o pozastavení účinnosti nařízení hlavního města Prahy a o zrušení 

usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu hlavního města Prahy nebo městské části 

v přenesené působnosti se ustanovení správního řádu nepoužijí, s výjimkou ustanovení 

o základních zásadách činnosti správních orgánů. 

 (7) Ustanovení dílů 1 až 3 se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů hlavního 

města Prahy nebo městské části učiněné podle správního řádu nebo podle daňového řádu. 

 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

a o změně některých souvisejících zákonů  

 

§ 85 

 (1) Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná 

opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti 

podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh 

nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním 

předpisem krajské hygienické stanice. Právním předpisem krajské hygienické stanice lze 

k ochraně veřejného zdraví nařídit též provedení velkoplošné (území obce nebo městské části) 

speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 

 (2) Krajská hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis podle 

odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví. 
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 (3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické 

stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že 

se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem 

vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob 

vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá 

účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno 

jinak. 

(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské 

hygienické stanice. Způsob vyhlášení nařízení krajské hygienické stanice a podmínky 

nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů92). Nařízení krajské hygienické stanice 

jsou povinny vyvěsit na své úřední desce obce určené v nařízení. 

 (4) Nařízení krajské hygienické stanice jsou kromě toho povinny vyvěsit na své úřední 

desce obce určené v nařízení.  

_______________ 
26a) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 

bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb. 

92) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných 

celků a některých správních úřadů). 

 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 3 

Stav nebezpečí 

 (1) Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, 

zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu,4) 

a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek 

integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. 

 (2) Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro 

celé území kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat 

krizová opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena. V části 

rozhodnutí obsahující důvod vyhlášení stavu nebezpečí se také uvede, zda je stav nebezpečí 

vyhlášen na základě mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému2). 

 (3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze 

primátor hlavního města Prahy (dále jen „hejtman“). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, 

o tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra, sousední kraje a pokud mohou být 

krizovou situací dotčeny, též další kraje. 

 (4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman 

prodloužit jen se souhlasem vlády. 

 (5) Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman 

neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Platnost krizových opatření 

vyhlášených hejtmanem končí dnem vyhlášení nouzového stavu35), pokud vláda nerozhodne 

jinak. Krizová opatření, jejichž platnost zůstane zachována, se dále považují za krizová opatření 

nařízená vládou. 
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 (6) Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních předpisů kraje.5) 

Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů5). Rozhodnutí nabývá účinnosti 

okamžikem, který se v něm stanoví. Rozhodnutí se zveřejňuje na úřední desce krajského úřadu 

a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad 

zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím 

hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. 

 (7) Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv 

a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

 (8) Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo 

vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší též, 

pokud nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. 

 (9) Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se zveřejní na úřední desce krajského 

úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen, 

zveřejní se v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce zákonů. Účinnosti 

nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví. 

_______________ 
2) 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  
4) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
5) § 8 a 9 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).  

Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů). 
35) Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

 

 

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 13 

Vyhlášení krajského referenda na návrh přípravného výboru 

 (1) Zastupitelstvo kraje na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne 

a) vyhlášení krajského referenda, jestliže lze o navržené otázce krajské referendum konat, 

a zároveň stanoví den a dobu jeho konání (§ 15), 

b) o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum 

konat. 

 (2) Zastupitelstvo kraje neprodleně písemně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení 

a zároveň toto usnesení uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje zveřejní ve Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů21) 

a vyvěsí na úřední desce krajského úřadu po dobu 15 dnů. Zároveň toto usnesení rozešle 

starostům všech obcí na území kraje, kteří usnesení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po 

dobu 15 dnů. Obdobně postupuje zastupitelstvo kraje při vyhlášení krajského referenda na 

základě rozhodnutí soudu. 

 (3) Zastupitelstvo kraje může o otázce navržené k rozhodnutí v krajském referendu 

rozhodnout bez vyhlášení krajského referenda; o tomto rozhodnutí neprodleně písemně 

vyrozumí zmocněnce. Takové rozhodnutí nelze vykonat před uplynutím lhůty stanovené 

ve větě třetí. Prohlásí-li zmocněnec ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, že na 

konání krajského referenda trvá, zastupitelstvo kraje na svém nejbližším zasedání krajské 
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referendum vyhlásí. Rozhodnutí zastupitelstva kraje podle věty první pozbývá dnem vyhlášení 

krajského referenda platnosti. Ode dne vyhlášení krajského referenda do dne vyhlášení jeho 

výsledků nepřísluší orgánům kraje rozhodovat o věci, která je předmětem otázky 

ve vyhlášeném krajském referendu. 

_______________ 
21) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů). 

 

§ 14 

Vyhlášení krajského referenda z rozhodnutí zastupitelstva kraje 

Zastupitelstvo kraje může rozhodnout o konání krajského referenda nadpoloviční 

většinou hlasů všech členů zastupitelstva kraje. V usnesení o vyhlášení krajského referenda se 

uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d). Vyhlášením krajského referenda v kraji se 

rozumí uveřejnění zveřejnění usnesení zastupitelstva ve Věstníku právních předpisů kraje 

Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
a vyvěšení usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda na úřední desce 

krajského úřadu po dobu 15 dnů. Zastupitelstvo kraje toto usnesení rozešle starostům všech 

obcí na území kraje, kteří usnesení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. 

 

 

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů  

 

§ 12 

Obecně závazná vyhláška 

 (1) Obec může na základě jiného zákona1) 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 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. 

 (2) Obec je povinna bez zbytečného odkladu zaslat Ministerstvu financí (dále jen 

„ministerstvo“) obecně závaznou vyhlášku přijatou podle odstavce 1, nejpozději však do 5 

kalendářních dnů ode dne jejího vyhlášení. 

______________  
1) § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. 

   § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

 

§ 16 

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách 

 (1) Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen 

„rejstřík“) je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení 

přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Správcem rejstříku je ministerstvo 

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“). 
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