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1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 
 

1.1 Název 
 

Návrh zákona 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). 
 

1.2 Definice problému 
 
Právní předpisy územních samosprávných celků 
Základní pravidla normotvorby územních samosprávných celků stanoví Ústava ČR.  V článku 
104 odst. 3 předjímá pravomoc zastupitelstev vydávat v mezích své samostatné působnosti 
obecně závazné vyhlášky - originární právní předpisy, jež jsou projevem ústavně zaručeného 
práva na územní samosprávu. Naproti tomu vydání nařízení územních samospráv k provedení 
zákonů podmiňuje článek 79 odst. 3 Ústavy ČR speciálním zákonným zmocněním. Tuto 
normotvornou pravomoc obcí a krajů je třeba chápat jako výkon státní správy, tj. přenesenou 
působnost. Proces přijímání právních předpisů územních samosprávných celků podrobně 
upravuje zákon, v současnosti 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, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Zákonná úprava legislativního procesu, včetně publikace právního předpisu obce nebo kraje, 
nepochybně musí vycházet z ústavních zásad, z nichž lze na prvním místě zdůraznit princip 
právního státu (článek 1 Ústavy ČR). Z něj je třeba odvozovat i požadavek poznatelnosti práva 
a právní jistoty1. K naplnění principu právního státu je totiž nezbytné, aby adresáti právní 
normy, kteří mají znát svá práva a povinnosti stanovené právním řádem (ignorantia legis non 
excusat), měli možnost seznámit se s formálními prameny práva, tedy i s obecně závaznými 
vyhláškami a nařízeními obcí a krajů. Obecná závaznost právní normy je podmíněna veřejným 
vyhlášením právního předpisu, který je jejím komunikátorem.  

 
Stávající zákonná pravidla pro publikaci právních předpisů územních samosprávných celků 
podmiňují platnost takového právního předpisu vyhlášením, které se provede vyvěšením 
právního předpisu na úřední desce obecního úřadu v případě obecních předpisů (§ 12 odst. 1 
zákona o obcích), nebo vyhlášením ve Věstníku právních předpisů kraje, resp. ve Sbírce 
právních předpisů hl. města Prahy (§ 8 odst. 2 zákona o krajích, § 45 odst. 2 zákona o hlavním 
městě Praze). Kromě toho ukládají příslušné zákonné normy samosprávám zaslat obecně 
závazné vyhlášky a nařízení příslušným dozorovým orgánům (§ 12 odst. 6 zákona o obcích, § 8 
odst. 9 zákona o krajích, § 45 odst. 12 zákona o hlavním městě Praze). Pokud jde o zveřejnění 
právních předpisů samospráv způsobem umožňujícím dálkový přístup, ukládá § 5 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
povinným subjektům (tedy i územním samosprávným celkům) zveřejnit je způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb. Ve vztahu k přehledu 
právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti územního samosprávného celku je 

 
1 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2004, sp. zn. I. ÚS 429/01:  Publikace právní normy je jedním 
ze základních předpokladů její závaznosti v podmínkách právního státu (tehdejší čl. 1 Ústavy ČR). Subjekty, které 
norma zavazuje, musejí k ní mít přístup a mít možnost poznat její obsah. Obdobně nález Ústavního soudu ze dne 
28. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 472/01: Lze doplnit, že ke znakům právního státu neoddělitelně patří i princip právní 
jistoty a ochrany důvěry občanů v právo. Právní subjekt musí mít možnost bez jakýchkoli pochybností přesně zjistit, 
jaká náležitě zveřejněná pravidla musí ve své činnosti dodržovat. 
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v prováděcí vyhlášce č. 442/2006 Sb. výslovně stanoveno, že se uvede odkaz na internetové 
stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn. Dále je třeba zmínit § 8 odst. 
2 a 8 zákona o krajích, dle nichž je kraj povinen stejnopis Věstníku právních předpisů kraje, 
v němž musí být vyhlášeny obecně závazné vyhlášky a nařízení kraje, zveřejnit způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (v případě Sbírky právních předpisů hlavního města Prahy tato 
povinnost uložena není). 

 
I když mají územní samosprávné celky zákonnou povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím 
dálkový přístup všechny své vydané právní předpisy, v praxi není tato zákonná povinnost vždy 
plněna (srov. dále).  V důsledku toho dochází k podstatnému omezení možnosti adresátů se 
s jejich obsahem seznámit, tj. až na možnost nahlédnout do nich na příslušném úřadu 
samosprávy či Ministerstvu vnitra, což jistě nemůže v konfrontaci se současnými technickými 
prostředky a požadavky na fungování moderní veřejné správy obstát. Nepochybně to nepřispívá 
ani k právní jistotě adresátů právních předpisů, kteří se nemohou přiměřeně komfortním 
způsobem seznámit s povinnostmi, které jsou jim těmito právními předpisy ukládány, a tím je 
narušena předvídatelnost zákonnosti jejich jednání.  

 
K problematice publikace právních předpisů územních samospráv ve vztahu k jejich aplikaci 
se vyslovil i Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15, v němž 
konstatoval, že stávající způsob publikace snižuje šanci, že soud z vlastní iniciativy na věc 
aplikuje právní předpis obce či kraje, a že vyhledání těchto předpisů - zejména obecních, 
nezveřejněných na internetu - je pro soudy spojeno s většími praktickými obtížemi. Tyto 
skutečnosti kladou vyšší nároky na účastníky řízení a jejich zástupce, kteří - aby zvýšili své 
vyhlídky na úspěch - zpravidla musí těmito předpisy sami aktivně argumentovat. Závěrem 
Ústavní soud podotkl, že uvedené obtíže by byly odstraněny, kdyby se všechny právní předpisy 
obcí a krajů publikovaly na internetu nebo kdyby byly centrálně zpřístupněny - právní předpisy 
obcí a krajů přitom již nyní jsou shromažďovány krajskými úřady a Ministerstvem vnitra či 
jiným příslušným ústředním správním úřadem. 
 
Výše uvedený názor Ústavního soudu tak do jisté míry relativizuje dostatečnost stávající 
zákonné úpravy publikace právních předpisů územních samospráv, a to zejména z hlediska 
faktické možnosti se s těmito právními normami seznámit (pokud jde o jejich adresáty), jakož 
i rozhodovat podle nich v případě státních orgánů, především pak soudů. Lze jím tudíž 
argumentovat na podporu navrhovaného legislativního opatření, které cílí na větší garanci 
poznatelnosti práva a logicky i právní jistotu adresátů právních norem obcí, krajů a hl. města 
Prahy.  

 
Právní předpisy ostatních správních úřadů 
Článek 79 odst. 3 Ústavy ČR opravňuje k vydávání právních předpisů i ministerstva a jiné 
správní úřady; avšak pouze za podmínky, že se tak stane na základě zákona, v mezích zákona 
a jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Ústava neomezuje oprávnění jiných správních úřadů 
vydávat právní předpisy pouze na správní úřady ústřední, ale toto právo za splnění ústavních 
podmínek přiznává všem správním úřadům. Tyto právní předpisy tak nemusí mít celostátní 
působnost.  
 
Nicméně zákon č. 309/1999  Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovil závazná pravidla pouze pro publikaci předpisů ministerstev 
a ústředních správních úřadů. V souladu s § 1 odst. 1 písm. e) tohoto zákona se ve Sbírce zákonů 
vyhlašují uveřejněním jejich plného znění rovněž právní předpisy vydávané ministerstvy 
a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických 
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osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností. 
Způsob zveřejnění u právních předpisů ostatních správních úřadů nebyl dosud řešen jednotně. 
Zvláštní zákony zakládající pravomoc správních úřadů vydávat právní předpisy s omezenou 
místní působností stanoví též vlastní publikační pravidla pro tyto předpisy. Jedná se o zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (na základě § 78a odst. 
1 vydává újezdní úřad nařízení pro území vojenského újezdu, v souladu s § 78 odst. 1, 6 a 7 
vydává Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nařízení pro obvod své územní 
působnosti), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
(na základě § 85 odst. 1 vydává krajská hygienická stanice nařízení pro svůj správní obvod nebo 
jeho část), zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů /dle § 46 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c) 
vydává Městská veterinární správa v Praze právní předpis o mimořádných veterinárních 
opatřeních pro území hlavního města Prahu, na základě § 76 odst. 3 Státní veterinární správa 
České republiky vydává nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních/ a zákon 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dle § 76 odst. 2 vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních).    
  
Stávající zákonná pravidla zveřejňování právních předpisů správních úřadů, které nemají 
celostátní působnost, tak není možné vzhledem k jejich nejednotnosti a nepřehlednosti 
považovat za dostačující pro naplnění ústavních požadavků na zajištění poznatelnosti práva 
a právní jistoty adresátů právních norem. Nevyhovující stav, kdy je třeba vyhledávat právní 
normy z různých zdrojů, bude odstraněn díky jejich koncentraci v jednom informačním 
systému veřejné správy. V dané souvislosti je třeba zdůraznit, že zákon se bude vztahovat jen 
na ty právní předpisy, které zvláštní zákony definují z hlediska jejich formy jako právní 
předpisy. Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 
úřadů proto nebude zahrnovat akty správních úřadů, které lze považovat za právní předpisy 
na základě materiálního posouzení.         

 
Ostatní dokumenty 
Dle současné právní úpravy jsou rozhodnutí Ústavního soudu ve věci posouzení ústavnosti 
a zákonnosti právního předpisu územního samosprávného celku a rozhodnutí dozorových 
orgánů (např. Ministerstva vnitra nebo krajského úřadu) vydávaná v rámci výkonu dozoru nad 
zákonností právních předpisů územních samosprávných celků zveřejňována dle jednotlivých 
zákonů o územních samosprávných celcích (§ 128 zákona o obcích; § 85 zákona o krajích; 
§ 112 zákona o hlavním městě Praze) nejednotně, a to buď na úřední desce obecního úřadu, 
nebo ve Věstníku právních předpisů kraje anebo ve Sbírce právních předpisů hlavního města 
Prahy.  
 
V současné době se ve Věstníku právních předpisů kraje zveřejňují veřejnoprávní smlouvy 
o převedení výkonu přenesené působnosti; rozhodnutí krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra 
podle §  65 a 66b zákona o obcích o tom, že pro obec bude vykonávat přenesenou působnost 
nebo její část pověřený obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností;  počet členů 
zastupitelstva kraje, který má být zvolen; rozhodnutí o stavu nebezpečí dle krizového zákona; 
území, která jsou smluvně chráněná podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a usnesení 
zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum 
nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat. Jinak řečeno jedná se o 
akty, jejichž zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krajů ukládal zákon o krajích nebo jiné 
právní předpisy.     
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Různé dokumenty související především s činností územních samosprávných celků jsou tak dle 
současné právní úpravy zveřejňovány různými způsoby, a tedy nejednotně a roztříštěně.  

 
Změna právní úpravy je tedy nezbytná s ohledem na podstatné nedostatky současné právní 
úpravy – nedostačující míru zajištění informovanosti adresátů o právních normách územních 
samosprávných celků a správních úřadů s jinou než celostátní působností a komplikace 
při jejich aplikaci v právní praxi pramenící z jejich obtížné poznatelnosti.  

 
V České republice totiž neexistuje centrální veřejně přístupný registr všech právních předpisů 
vydaných všemi územními samosprávnými celky, ve kterém by si mohli jejich adresáti zjistit, 
které „lokální“ právní normy na území konkrétního územního samosprávného celku platí, resp. 
jaké povinnosti z nich pro ně vyplývají. Rovněž nejsou v České republice jednotně a v jednom 
informačním systému publikovány právní předpisy správních úřadů s jinou než celostátní 
působností, tzn. i v případě těchto právních předpisů mají jejich adresáti ztíženou možnost 
seznámit se s jejich obsahem. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Právní předpisy územních samosprávných celků 
Publikaci právních předpisů územních samosprávných celků, podmínky nabytí jejich platnosti 
a účinnosti a povinnost zveřejňovat dokumenty související s právními předpisy územních 
samosprávných celků podrobně upravuje zákon, v současnosti 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, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů.  

 
Dle ustanovení § 12 zákona o obcích platí, že:  
 
(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 desce) 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. 
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(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. 
 
Dle ustanovení § § 128 odst. 1 zákona o obcích platí, že:  
(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. 
 
Dle ustanovení § 8 zákona o krajích platí, že: 
 
(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. 
  
(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. 
 
Dle ustanovení § 85 odst. 1 a 2 zákona o krajích platí, že: 
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(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. 
  
(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. 
 
Dle ustanovení § 45 zákona o hlavním městě Praze platí, že: 
 
(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 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. 
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(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. 
 
Dle ustanovení § 112 odst. 1 a 2 zákona o hlavním městě Praze: 
 
(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. 
  
(2) Hlavní město Praha neprodleně oznámí ve Sbírce 
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. 
 
Dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou územní samosprávné celky povinny ve svém 
sídle v úředních hodinách zpřístupnit právní předpisy vydané v rámci jejich působnosti a rovněž 
jsou povinny je zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s vyhláškou 
č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k přehledu 
právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti územního samosprávného celku je 
v prováděcí vyhlášce č. 442/2006 Sb. výslovně stanoveno, že se uvede odkaz na internetové 
stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn.  
 
Přestože jsou územní samosprávné celky povinny přímo ze zákona zveřejnit způsobem 
umožňujícím dálkový přístup své vydané právní předpisy, není zákonem či jiným právním 
předpisem stanovena lhůta, ve které jsou tak povinny učinit a ani sankce za porušení této 
povinnosti (např. v podobě neplatnosti či neúčinnosti vydaného právního předpisu). Zveřejnění 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím tak má pouze informativní povahu, 
negarantuje autenticitu zveřejněného znění právního předpisu.  
 
I když mají územní samosprávné celky zákonnou povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím 
dálkový přístup všechny své vydané právní předpisy, v praxi dochází k nerespektování této 
zákonné povinnosti, a v důsledku toho i k narušování právní jistoty adresátů právních předpisů, 
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neboť se nemohou přiměřeně komfortním způsobem seznámit s povinnostmi, které jsou jim 
těmito právními předpisy ukládány, a tím je narušena předvídatelnost trestnosti jejich jednání. 
Jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu, konkrétně z nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/15, 
z naplňování požadavku předvídatelnosti práva vyplývá nutnost, že adresát právní regulace 
musí mít možnost v rozumné míře předvídat trestnost svého jednání (právní důsledky svých 
činů), a tedy mít možnost své chování regulovat, přičemž podmínka předvídatelnosti se 
vztahuje nejen na osoby trvale žijící na území daného územního samosprávního celku, 
ale i na jeho návštěvníky. 

 
Z dále uvedeného přehledu vyplývá, že povinnost zveřejnit právní předpisy způsobem 

umožňujícím dálkový přístup je plněna všemi obcemi s rozšířenou působností (ORP) 
a s pověřeným obecním úřadem (OPÚ). V případě obcí základního typu je tato povinnost 
plněna cca z 90% (celkem bylo zkoumáno 182 obcí a měst, v každém kraji 2 ORP, 2 OPÚ a 10 
obcí základního typu). Z uvedeného statistického vzorku lze usuzovat na to, že cca 10% obcí 
v České republice tuto povinnost neplní. Obce, které právní předpisy v souladu se zákonem 
zveřejnily, tak učinily z cca 38% v rámci struktury povinně zveřejňovaných informací podle 
vyhlášky č. 442/2006 Sb., v cca 16% jsou tyto informace zveřejněny na elektronické úřední 
desce a v cca 38% na jiném místě na webové stránce (obvykle v samostatné rubrice). 

 
Statistika plnění povinnosti obcí zveřejnit právní předpisy způsobem umožňujícím dálkový přístup2 

Splněno 
Celkem 

  III. (ORP)  II. (OPÚ)  I.  

  počet obcí % podíl 
počet 
obcí % podíl 

počet 
obcí % podíl 

počet 
obcí % podíl 

Celkem obcí 182   26   26   130   

ANO 168 92,31 26 100,00 26 100,00 116 89,23 

NE 14 7,69 0 0,00 0 0,00 14 10,77 
 

Statistika způsobu zveřejnění právních předpisů obcemi způsobem umožňujícím dálkový přístup  
Splněno Celkem  III. (ORP)  II. (OPÚ)  I.  

  
počet 
obcí  % podíl 

počet 
obcí  % podíl 

počet 
obcí  % podíl 

počet 
obcí  % podíl 

Celkem obcí 182   26   26   130   

ANO 168 92,31 26 100,00 26 100,00 116 89,23 
z toho v rámci sekce 
povinně 
zveřejňované 
informace 70 38,46 11 42,31 14 53,85 45 34,62 
z toho na 
"elektronické úřední 
desce" 29 15,93 3 11,54 4 15,38 22 16,92 
z toho jinde na 
internetových 
stránkách 
(samostatná 
rubrika) 69 37,91 12 46,15 8 30,77 49 37,69 

NE 14 7,69 0 0,00 0 0,00 14 10,77 
 

 
2 Statistika vychází ze závěrů kontrol nad samostatnou působností obcí, provedených Ministerstvem vnitra. 
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Územní samosprávné celky jsou dále na základě zákonem stanovené povinnosti povinny zasílat 
své vydané právní předpisy (v oblasti samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky 
a v oblasti přenesené působnosti nařízení) orgánům vykonávajícím dozor nad jejich zákonností.  
 
Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích platí, že: Obec zašle obecně závaznou vyhlášku 
obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. Obec zašle nařízení obce 
neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu. 
 
Dle ustanovení § 8 odst. 9 zákona o krajích platí, že: 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. 
 
Dle ustanovení § 45 odst. 12 zákona o hlavním městě Praze platí, že: 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. 

 
Přestože jsou obce, kraje i hlavní město Praha povinny v souladu se zákony o územních 
samosprávných celcích zasílat vydané právní předpisy příslušnému dozorovému orgánu 
(Ministerstvu vnitra nebo jinému věcně příslušnému ministerstvu či jinému ústřednímu 
správnímu úřadu nebo krajskému úřadu), v praxi dochází k častému neplnění této zákonem 
stanovené povinnosti.  
 
Pro ilustraci tabulka s počty zjištěnými pochybeními obcí při zasílání obecně závazných 
vyhlášek Ministerstvu vnitra3: 
 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Počet kontrol 112 113 112 116 117 570 

Počet pochybení při zasílání OZV 
Ministerstvu vnitra 

30 15 26 35 35 141 

Chybovost  27% 13% 23% 30% 30 % 25% 

 
 
Právní předpisy ostatních správních úřadů 
Publikaci právních předpisů správních úřadů s omezenou místní působností a podmínky nabytí 
jejich účinnosti upravují zvláštní zákony.  
Dle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), platí, že: 
 
(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 

 
3 Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů 
a hlavního města Prahy za léta 2014–2016 (dostupná na http://www.mvcr.cz/odk).  
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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. 
 
Dle ustanovení § 79 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny, platí, že: Ministerstvo životního 
prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od 
jeho obdržení. 
 
Dle ustanovení § 46 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, platí, že: Obec vydává 
na návrh krajské veterinární správy nařízení obce25) o nařízení mimořádných veterinárních 
opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění. To však neplatí 
pro hlavní město Prahu, v němž vyhlašuje a ukončuje mimořádná veterinární opatření vždy 
Městská veterinární správa v Praze. 
 
Dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona platí, že: Krajská veterinární správa 
rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření v obvodu kraje 
nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, dozírá na jejich plnění a povoluje individuální 
výjimky z nařízených mimořádných veterinárních opatření. 
 
Dle ustanovení § 76 odst. 3 veterinárního zákona platí, že:  
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. 
 
Dle ustanovení § 85 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů, platí, že:  
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(1) Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná opatření k 
ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 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. 
(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. 
 (4) Nařízení krajské hygienické stanice jsou kromě toho povinny vyvěsit na své úřední desce 
obce určené v nařízení. 
 
Dle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, platí, že: Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) individuálně určeným fyzickým nebo 
právnickým osobám, a to po provedení potřebného odborného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí 
z prodlení, neprodleně. Pokud se tato opatření týkají blíže neurčeného množství fyzických a 
nebo právnických osob, nařizuje je právním předpisem o mimořádných rostlinolékařských 
opatřeních, který se označuje názvem nařízení Ústavu. Nařízení Ústavu se vyhlašuje vyvěšením 
na úředních deskách ministerstva a Ústavu na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě se vyhlašuje v regionálním nebo celostátním 
tisku a rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Ústavu nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce 
ministerstva. Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně 
zástupci Ústavu vyhlášení opatření obsažených v nařízení Ústavu. 
 
Způsob zveřejnění výše uvedených právních předpisů správních úřadů není dosud řešen 
jednotně, neboť zvláštní zákony zakládající pravomoc správních úřadů vydávat právní předpisy 
s omezenou místní působností stanoví též vlastní publikační pravidla pro tyto předpisy.    
 
 
Závěrem lze shrnout, že identifikovaným problémem současné právní úpravy je právní 
nejistota adresátů právních předpisů, resp. nedostatečná informovanost adresátů 
o právních předpisech vydaných jednotlivými územními samosprávnými celky v ČR 
a správními úřady s omezenou místní působností, a tedy výrazně ztížená možnost zjistit, 
které právní předpisy na konkrétním území platí (viz nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 
2315/15). 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Navržená právní úprava je především významná pro všechny fyzické a právnické osoby, 
jakožto adresáty právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů 
správních úřadů s omezenou místní působností. 
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Dotčenými subjekty jsou zejména všechny územní samosprávné celky v ČR, správní úřady 
s omezenou místní působností a orgány veřejné moci, které při výkonu své pravomoci aplikují 
právní předpisy územních samosprávných celků a správních úřadů s jinou než celostátní 
působností. 
 

1.5 Popis cílového stavu 
 

Hlavním cílem tohoto návrhu je posílení právní jistoty, dosažení adekvátní a skutečné 
informovanosti adresátů právních předpisů územních samosprávných celků a správních úřadů 
s jinou než celostátní působností o obsahu těchto právních předpisů a zajištění možnosti 
předvídatelnosti zákonnosti jednání adresátů.  
 
Cílem navrhovaného zákona je proto především sanovat nedostatky současné právní úpravy 
publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních 
úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů (dále jen 
„právní předpis“). Stávající legislativa totiž v dostatečné míře nezajišťuje informovanost 
adresátů těchto právních norem. Zřízením informačního systému právních předpisů by měla 
vzniknout ucelená moderní databáze, v níž bude možno vyhledat a seznámit se s obsahem 
obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků ČR. Bude sloužit 
i k vyhlášení právních předpisů některých správních úřadů, které nejsou publikovány ve Sbírce 
zákonů. Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
(dále též jako „Sbírka právních předpisů“) bude veřejně přístupným elektronickým 
informačním systémem; tedy využívat zveřejněné databáze bude moci kdokoliv. 

 
1.6. Zhodnocení rizika 

 
Pokud nebude přistoupeno k navrhovanému legislativnímu opatření, k žádoucímu zlepšení 
legislativních záruk (faktické) poznatelnosti právních předpisů územních samosprávných celků 
a správních úřadů s jinou než celostátní působností nedojde, jakož ani k posílení právní jistoty 
jejich adresátů.     
 
 

 
2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

 
Na základě analýzy právního a skutkového stavu jsou navrženy varianty věcného a právního 
řešení daného problému.  
 
Navrhovaným řešením k posílení právní jistoty adresátů právních předpisů je buď:  

 
1. varianta = nulová, zachování stávajícího stavu 
2. varianta = podmínění nabytí platnosti právního předpisu zasláním Ministerstvu vnitra, 

příslušným ústředním správním úřadům nebo krajskému úřadu 
3. varianta = podmínění nabytí platnosti právního předpisu vyhlášením ve Sbírce právních 

předpisů  
4. varianta = podmínění nabytí platnosti právního předpisu vyhlášením v e-Sbírce. 
5. varianta = stanovení sankce za neplnění povinnosti zasílat právní předpisy   
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Je nutné podotknout, že v žádném z navrhovaných řešení nedochází k nárůstu povinností 
obcí a krajů a správních úřadů s jinou než celostátní působností, resp. ke stanovení 
nových povinností. Právně dojde k nahrazení povinnosti zaslat vyhlášený právní předpis 
územního samosprávného celku dozorovému orgánu povinností tento předpis zveřejnit 
(vyhlásit) ve Sbírce právních předpisů. Fakticky však k žádné změně nedojde, neboť podle 
nyní platného stavu musí územní samosprávný celek zaslat (odeslat datovou zprávu) 
právní předpis. Po změně bude rovněž odesílat datovou schránkou právní předpis, 
přičemž publikace již bude automatizovaná prostřednictvím samotného systému. Zvýšení 
administrativní zátěže nepřivede ani povinnost zasílat předpisy ve strojově čitelném 
a otevřeném formátu. Takové vlastnosti totiž splňuje většina textových editorů (např. word), 
v němž jsou publikované dokumenty vytvářeny. Zpravidla tedy nebude nutné, aby obec, kraj či 
správní úřad převáděl (konvertoval) příslušný dokument do jiného formátu. O administrativní 
zátěž nepůjde ani z hlediska povinnosti zasílat též metadata právního předpisu, neboť příslušné 
údaje musejí být známy již při vytváření předpisu. Navíc se počítá s tím, že odesílací formulář 
bude nabízet předvyplněná pole, z nichž bude při zadávání metadat možné vybírat. V případě 
obcí přitom dochází k vydávání právních předpisů v řádech jednotek za rok, což taktéž nebude 
znamenat v celkovém počtu nárůst administrativy při zasílání předpisů k publikaci.  
 
Naopak počítá se se snížením navazujících povinností v podobě duplicitního zasílání 
některých právních předpisů Ministerstvu financí (§ 12 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů4; § 10 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 
pozdějších předpisů5), případně příslušnému správci daně (§ 16a odst. 2 zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů6). Taktéž bude vyloučena duplicita 
zveřejnění omezením povinnosti zveřejnit právní předpisy dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 106/1999 Sb. ve vztahu k obcím a krajům.     
 
Správní úřady s jinou než celostátní působností vyhlásí své vydané právní předpisy nově 
ve Sbírce právních předpisů. 
 

1. Varianta: Zachování stávajícího právního stavu 
 

V této variantě nedochází k odstranění (nápravě) výše identifikovaných nedostatků, primárně 
pak nedostačujícího legislativního zajištění informovanosti adresátů o právních předpisech 
(coby nezbytného předpokladu dosažení právní jistoty) a komplikace při jejich aplikaci 
v právní praxi, pramenící z jejich obtížné poznatelnosti.  

 
4 (1) Obec může na základě jiného zákona 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 obecně závaznou vyhlášku přijatou podle odstavce 
1, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne jejího vyhlášení. 
5 (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. 
6 (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. 
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Tato varianta nikterak neřeší ani negativní jev spočívající v neplnění zákonné povinnosti 
ze strany některých obcí zasílat své právní předpisy Ministerstvu vnitra, resp. krajskému úřadu.   

 
Výhodou jsou naopak nulové administrativní i finanční náklady.  
 

2. Varianta: Podmínění platnosti právního předpisu zasláním Ministerstvu vnitra, 
příslušným ústředním správním úřadům nebo krajskému úřadu 

 
Tato varianta předpokládá podmínění nabytí platnosti právního předpisu územního 
samosprávného celku zasláním Ministerstvu vnitra (v případě obecně závazných vyhlášek), 
resp. krajskému úřadu (v případě nařízení obcí) nebo věcně příslušnému ústřednímu správnímu 
úřadu (v případě nařízení krajů). Obce by byly i nadále povinny vyhlašovat vydané právní 
předpisy na úřední desce, kraje ve Věstníku právních předpisů kraje a hlavního města Prahy ve 
Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy, nicméně toto zveřejnění by již nebylo 
podmínkou pro nabytí platnosti právního předpisu. V případě obcí a krajů by tedy platilo, 
že nabytí platnosti právního předpisu bude podmíněno zasláním právního předpisu 
Ministerstvu vnitra, jinému věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu a krajskému úřadu. 
 
Podmínkou platnosti právních předpisů správních úřadů s omezenou místní působností by bylo 
jejich zaslání příslušnému ústřednímu správnímu úřadu. 
 
Subvarianty: 

a) zaslání právního předpisu jako podmínka nabytí platnosti; 
b) zaslání právního předpisu jako podmínka trvání platnosti (nezasláním v zákonem 

stanovené lhůtě by právní předpis platnosti pozbyl); 
c) zaslání právního předpisu jako podmínka nabytí účinnosti; 
d) zaslání právního předpisu jako podmínka trvání účinnosti (nezasláním v zákonem 

stanovené lhůtě by právní předpis účinnosti pozbyl). 
  

Výhody této varianty:  
- Minimální administrativní zatížení územních samosprávných celků a správních úřadů 

s omezenou místní působností.  
- Nedochází ke zvýšení finančních nákladů na straně územních samosprávných celků 

a správních úřadů s omezenou místní působností. 
 
Nevýhody této varianty: 

 
- Problematická informovanost adresátů právního předpisu a s tím související oslabení 

právní jistoty. Tato varianta nepřinese řešení hlavního problému, kterým je nedostatečná 
informovanost adresátů o právních předpisech vydaných jednotlivými územními 
samosprávnými celky ČR a správními úřady s omezenou místní působností, a tedy 
právní nejistota o povinnostech, které jsou adresátům právními předpisy ukládány. 
Navrženou variantou totiž dojde (oproti současnosti) ještě ke zhoršení právní jistoty 
adresátů právních předpisů, neboť stávající právní stav jim v případě právních předpisů 
obcí alespoň umožňuje zjistit platnost a účinnost právních předpisů z údajů dostupných 
na úřední desce. V případě realizace této varianty by proto muselo být zákonem 
stanoveno, že adresáti právních předpisů musí být následně příslušným územním 
samosprávným celkem informováni, že právní předpis nabyl platnosti nebo účinnosti 
(resp., že územní samosprávný celek splnil povinnost a zaslal právní předpis 
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Ministerstvu vnitra, věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu či krajskému 
úřadu), případně by museli být informováni o nesplnění této povinnosti, v důsledku 
čehož právní předpis nenabyl platnosti, účinnosti či jí pozbyl a rovněž o následcích této 
skutečnosti. 

- Pro Ministerstvo vnitra, příslušné ústřední správní úřady i krajské úřady bude tato 
varianta znamenat zvýšení administrativní zátěže, neboť bude nutné potvrzovat přijetí 
právního předpisu příslušnému územnímu samosprávnému celku nebo správnímu úřadu 
s omezenou místní působností. Pro ilustraci lze uvést, že ročně bývá Ministerstvu vnitra 
zasíláno kolem 10 000 obecně závazných vyhlášek. U Ministerstva vnitra i krajských 
úřadů by tedy takové opatření znamenalo navýšení pracovníků na tuto činnost. 
Administrativní zátěž by narostla i na straně správních úřadů, obcí a krajů. 

 
 
Předmětná varianta řešení by znamenala: 
 

- Podmínění nabytí platnosti nebo účinnosti právního předpisu zasláním Ministerstvu 
vnitra nebo krajskému úřadu, resp. věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu. 
 

- Zakotvení pravidla, že právní předpisy nezaslané Ministerstvu vnitra, věcně 
příslušnému ústřednímu správnímu úřadu nebo krajskému úřadu ve lhůtě do 1 měsíce 
od jejich zveřejnění na úřední desce nenabyly platnosti nebo účinnosti (podle zvolené 
subvarianty). 
 

- Zakotvení povinnosti Ministerstva vnitra, věcně příslušného ústředního správního úřadu 
nebo krajského úřadu informovat o doručení právního předpisu územní samosprávný 
celek, resp. správní úřad s omezenou místní působností. 
 

- Zakotvení povinnosti územnímu samosprávnému celku, resp. správnímu úřadu 
s omezenou místní působností, zveřejnit informaci o nabytí platnosti právního předpisu 
na úřední desce obce, na jejímž území platí. 

 
Forma realizace: Legislativní změny zákonů o územních samosprávných celcích, tedy zákona 
o obcích, krajích a hl. m. Praze, a zvláštních zákonů upravujících pravomoc správních úřadů 
vydávat právní předpisy s omezenou místní působností. 
 
 

3. Varianta: Podmínění nabytí platnosti právního předpisu vyhlášením ve Sbírce 
právních předpisů a zveřejňování dokumentů relevantních pro výkon veřejné správy  

 
Třetí předkládaná varianta předpokládá podmínění nabytí platnosti právního předpisu 
vyhlášením ve Sbírce právních předpisů. Tudíž předpokládá i vytvoření jednotné veřejně 
přístupné elektronické platformy pro znalost právních předpisů územních samosprávných celků 
a správních úřadu s omezenou místní působností (informačního systému veřejné správy), ve 
kterém by bylo na jednom místě uvedeno znění všech právních předpisů vydaných jednotlivými 
územními samosprávnými celky ČR a správními úřady s omezenou místní působností.  

 
Platilo by, že nabytí platnosti právního předpisu je podmíněno zveřejněním ve Sbírce  právních 
předpisů. Správcem tohoto informačního systému veřejné správy bude Ministerstvo vnitra 
a přístup do něj by měly mít všechny dozorové orgány a rovněž bude v elektronické podobě 
k dispozici široké veřejnosti.  
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Vyhlášení právního předpisu v daném informačním systému by bylo podmínkou pro to, 
aby nabyl platnosti (stal se součástí platného právního řádu). Stanovení této podmínky je 
nezbytné pro splnění požadovaného způsobu publikace územním samosprávným celkem, resp. 
správním úřadem, jakož i dosažení hlavního cíle zákonného návrhu, spočívajícího v posílení 
právní jistoty adresátů těchto právních norem a zajištění možnosti předvídatelnosti zákonnosti 
jednání adresátů. Nelze předpokládat, že by se tak stalo, pokud by taková podmínka stanovena 
nebyla, tedy pokud by zveřejnění ve Sbírce právních předpisů nemělo vliv na platnost 
a účinnost právního předpisů a v zásadě by tak záviselo jen na ochotě daného územního 
samosprávného celku/správního úřadu dostát zákonné povinnosti. 

Spolu s elektronickým obrazem obsahu právních předpisů budou ve Sbírce právních předpisů 
uveřejňována i jejich metadata, díky nimž bude možno provádět v informačním systému 
vyhledávání a generování sestav dle zvoleného klíče (např. získat přehled obecně závazných 
vyhlášek konkrétní obce). 

Účinnosti nabydou právní předpisy patnáctým dnem po dni vyhlášení, pokud nebude stanovena 
pozdějším dnem. V případě naléhavého obecného zájmu lze výjimečně stanovit dřívější 
počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.    

Povinnost vyhlášení ve Sbírce právních předpisů by se měla vztahovat i na všechny právní 
předpisy vydané územními samosprávnými celky a správními úřady s omezenou místní 
působností, tedy i na právní předpisy vydané před nabytím účinnosti této navrhované 
legislativní změny. V takovém případě by bylo třeba, aby bylo v zákoně uvedeno přechodné 
ustanovení, že územní samosprávné celky a dotčené správní úřady jsou povinny vložit 
do Sbírky právních předpisů rovněž i platné a účinné právní předpisy vydané před účinností 
této legislativní změny, a to ve stanovené lhůtě nejpozději do 2 let. Pokud územní samosprávné 
celky, resp. dotčené správní úřady, tuto povinnost nesplní, bude v zákoně uvedeno, že tyto 
právní předpisy pozbývají určitým stanoveným dnem účinnosti. Stanovení takového požadavku 
je nezbytné k dosažení primárního cíle zřízení Sbírky právních předpisů, jímž je vznik ucelené 
moderní databáze, v níž bude možno vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných 
vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků ČR a všech právních předpisů 
dotčených správních úřadů, tj. zjistit aktuální platné a účinné právo. Nepochybně se tak cílí i 
k naplnění ústavních principů právní jistoty a předvídatelnosti trestnosti jednání adresátů 
právních norem. 
 
Změna zákonných pravidel pro publikaci právních předpisů územních samosprávných celků 
spočívající ve zřízení centrálního systému (spravovaného státem), v jejímž důsledku bude 
nahrazena dosavadní povinnost územních samosprávných celků zasílat své právní předpisy 
Ministerstvu vnitra, věcně příslušným ministerstvům a krajským úřadům povinností územních 
samosprávných celků vyhlásit své právní normy jeho prostřednictvím se nepochybně dotkne 
výkonu práva na územní samosprávu, které zahrnuje i vydávání právních předpisů obcí, krajů 
a hlavního města Prahy. V rámci přípravy příslušného legislativního návrhu tak nebylo 
opomenuto ani ústavněprávní hledisko a hodnocení dopadu této novelizace na právo 
na územní samosprávu a tedy i případné riziko jejího rozporu s ústavními předpisy.  

 
Článkem 8 Ústavy ČR se zaručuje samospráva územních samosprávných celků (obcí a krajů), 
jež jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 
Ústavy ČR). Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického právního státu. 
V nálezu ze dne 3. 12. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96 Ústavní soud vyslovil, že místní samosprávu 
považuje za nezastupitelnou složku rozvoje demokracie. Místní samospráva je výrazem práva 
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a schopnosti místních orgánů, v mezích daných zákonem, v rámci své odpovědnosti a v zájmu 
místního obyvatelstva regulovat a řídit část veřejných záležitostí.  

 
Dle čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR (ve spojení s jejím článkem 2 odst. 3 a článkem 2 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod) může stát zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen 
vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. Citované ustanovení tak 
připouští ingerenci státní moci za kumulativního splnění obou dvou podmínek. Ústavní soud 
v nálezu sp. zn. IV. ÚS 331/02 konstatuje, že zásah státu ve smyslu čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR 
nesmí být v rozporu s ústavně zakotvenými znaky samosprávy a je přípustný toliko tehdy, 
pokud to ochrana zákona nepochybně vyžaduje. Vyjádřeno jinými slovy, požadavek ochrany 
zákona je tak podmínkou nutnou, jejíž naplnění nelze dovodit extenzivním výkladem nemajícím 
oporu v dikci zákonné úpravy, byť by byl konstruován logickým způsobem nevzbuzujícím 
pochybnosti o jeho účelnosti a rozumném smyslu. 

 
Ústavní soud se k ústavní záruce práva na územní samosprávu a limitům ingerence státu dále 
vyjádřil např. v nálezu ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2200/15, když uvedl, že Ústava sama 
přímo nevyjmenovává konkrétní oblasti, v nichž se územní samospráva může realizovat, když 
další otázky konstituování a fungování územní samosprávy ponechává na zákonodárci 
a zákonné regulaci (čl. 104 odst. 3, čl. 105 Ústavy). Činnost státu zasahující do činnosti územně 
samosprávných celků je tak dle Ústavního soudu limitována principem legality (zákonnosti). 

 
Limit ingerence státu do výkonu práva na samosprávu je explicitně vymezen především 
v čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR, dle něhož zásah státu je přípustný toliko tehdy, vyžaduje-li to 
ochrana zákona a je-li proveden způsobem stanoveným zákonem. Jedná se tak o ústavně 
založenou výjimku zasahující do jedné z podstatných náležitostí demokratického právního státu 
(čl. 9 odst. 2 Ústavy), jíž ústavní garance územní samosprávy nepochybně je, a kterou je proto 
třeba interpretovat a posléze aplikovat restriktivním způsobem. 

 
Ke změně rozsahu samostatné působnosti může dojít jedině formou zákona a i zákonodárce je 
omezen limity vyplývajícími z ústavně zaručeného práva na samosprávu (srov. Kopecký, M. 
a kol. Zákon o obcích: komentář, Praha: Wolters Kluwer 2015, § 7). Princip legality 
(zákonnosti) nachází odraz v tzv. výhradě zákona (čl. 104 odst. 1 Ústavy) [srov. např. nález 
sp. zn. Pl. ÚS 16/06 ze dne 1. 8. 2006 (N 147/42 SbNU 183; 475/2006 Sb.)], když na straně 
jedné limituje stát, který samostatnou působnost územně samosprávných celků může 
ústavně konformním způsobem regulovat pouze právním předpisem, který má minimálně 
sílu zákona, na straně druhé však současně omezuje i územně samosprávné celky, které při 
vydávání obecně závazných vyhlášek musí dodržet meze své působnosti vymezené zákonem. 

 
S ohledem na výše citovanou judikaturu Ústavního soudu lze ústavně konformním způsobem 
regulovat samostatnou působnost územních samosprávných celků, tedy i stanovit 
pravidla pro vyhlášení jejich obecně závazných vyhlášek pouze zákonem. Tento nezbytný 
předpoklad bude v daném případě splněn, neboť navrhované legislativní opatření má mít sílu 
zákona.   

  
Navrhovaná změna zákonné úpravy usiluje o dosažení větší garance poznatelnosti práva 
a logicky i právní jistoty adresátů právních norem obcí, krajů a hlavního města Prahy. Dosažení 
tohoto stavu vyžaduje provedení legislativní změny (konkrétně zřízení informačního systému 
přístupného prostřednictvím internetu). Pokud uvážíme přínos zpřístupnění právních norem 
územních samospráv z hlediska ústavní konformity zákonné úpravy vydávání těchto 
právních předpisů a naplnění zásad právního státu, pak nelze zavedení povinnosti obcí 
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a krajů uveřejnit obecně závazné vyhlášky a nařízení v centrálně státem (Ministerstvem 
vnitra) spravovaném informačním systému (a s ním spojené finanční výdaje) považovat 
za nepřiměřený prostředek regulace jejich normotvorné pravomoci, či snad dokonce za 
hraniční zásah státu do výkonu samosprávy (pokud jde o vyhlášení obecně závazných 
vyhlášek). Kromě již vyzdvihovaných zásad poznatelnosti práva a právní jistoty je 
nepopiratelně i v zájmu samotných územních samospráv coby tvůrců právních norem, aby byl 
naplněn zásadní předpoklad pro jejich dodržování, a sice reálné zprostředkování jejich obsahu 
adresátům. Efektivní právní regulace nemůže být dosaženo bez odpovídajícího úsilí o publikaci 
právního předpisu nejen ve smyslu formálním, ale i materiálním, tj. jeho uvedení v obecnou 
známost.       
  
Navrhovaná právní úprava předpokládá, že Sbírka právních předpisů bude obsahovat všechny 
platné a účinné právní předpisy územních samosprávných celků a bude tak skutečně 
spolehlivým a úplným zdrojem informací o platném právu územní samosprávy. Řešení 
spočívající v pozbytí platnosti těch stávajících právních předpisů územních samosprávných 
celků, které nebudou jejich vydavateli zveřejněny ve Sbírce právních předpisů ve lhůtě 
stanovené přechodným ustanovením, představuje přiměřené (proporcionální) legislativní 
opatření, nezbytné k dosažení cíle navrhovaného zákona. Zpracovatel dospěl i na základě tzv. 
testu veřejného zájmu k závěru, že ústavní princip právního státu (čl. 1 Ústavy ČR) a z něj 
plynoucí zásady poznatelnosti práva a právní jistoty dostatečně legitimizuje zásah do práva na 
územní samosprávu.  
Pokud praxe dostatečně prokázala, že současný způsob publikace právních předpisů územních 
samosprávných celků je z hlediska výše zmiňovaných ústavních principů nevyhovující, neboť 
nezaručuje přístupnost těchto právních norem na adekvátní úrovni každému, pak přechodné 
ustanovení návrhu zákona přestavuje i z hlediska vhodnosti přijatelný legislativní nástroj 
k dosažení primárního sledovaného cíle právní úpravy, kterým je poznatelnost platného 
a účinného práva. Územním samosprávným celkům přitom bude poskytnuta přiměřeně dlouhá 
doba (dvou let od nabytí účinnosti zákona), v níž bude třeba stávající právní předpisy ve Sbírce 
právních předpisů zveřejnit. Je-li z povahy uceleného informačního systému nezbytné, aby 
zahrnoval i právní předpisy, které nabyly účinnosti před jeho zřízením, je navrhované 
ustanovení de facto jediným možným a vhodným prostředkem, který ucelenost informačního 
systému zajistí. Naopak pokud by návrh rezignoval na úplnost Sbírky právních předpisů 
(ve prospěch principu nedotknutelnosti práva na územní samosprávu), dalo by se o vhodnosti 
a účelnosti připravované právní úpravy pochybovat.  
Dalším kritériem v testu proporcionality je hledisko potřebnosti, spočívající v porovnávání 
zkoumaného opatření s jinými možnými opatřeními, jež by vedla k dosažení zákonem 
sledovaného cíle při menším zásahu (v tomto případě) do práva na územní samosprávu. Jak již 
bylo uvedeno výše, předmětnou právní úpravou přechodného ustanovení lze dosáhnout účelu 
optimalizace vyhlašování právních předpisů územních samospráv a zvýšení garance 
předvídatelnosti práva a s tím souvisejícího principu právní jistoty a rovnosti před zákonem. 
Jestliže má být Sbírka právních předpisů autoritativním pramenem platných právních předpisů 
územních samospráv, je takové opatření nezbytné. Z tohoto hlediska je zřejmé, že k naplnění 
účelu navrhované právní úpravy není možné trvat na bezvýhradném upřednostnění práva na 
územní samosprávu, spočívajícím ve zcela autonomním procesu vyhlašování právních předpisů 
územních samosprávných celků. Naopak i v zájmu efektivity normotvorby (dopadu na chování 
jejích adresátů) je třeba na úrovni zákona výkon práva na územní samosprávu v tomto smyslu 
regulovat [srov. princip legality ústavního zásahu do práva na samosprávu – nález sp. zn. Pl. 
ÚS 16/06 ze dne 1. 8. 2006 (N 147/42 SbNU 183;475/2006 Sb.)]. Podle předkladatele 
neexistuje srovnatelný prostředek, který by daného účelu byl schopen dosáhnout, aniž by právo 
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na územní samosprávu bylo dotčeno. V daném případě nepůjde o zásah nepřiměřený, neboť 
omezení hodnoty – práva na samosprávu v dané situaci představuje v porovnání s narušením 
ústavního principu právní jistoty a rovnosti před právem menší újmu. Nelze přitom opomenout, 
že přinejmenším z hlediska efektivity dopadu právní regulace bude právo územní samosprávy 
vydávat právní předpisy s patřičným dopadem na jejich adresáty nepochybně spíše posíleno. 
Tím se dostáváme k poslednímu kritériu - porovnání závažnosti střetávajících se práv (či práva 
a veřejného statku). K tomuto tzv. principu přiměřenosti (v užším smyslu) Ústavní soud 
v nálezu ze dne 13. srpna 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02, konstatoval: „Třetím principem je princip 
přiměřenosti (v užším smyslu), dle kterého újma na základním právu nesmí být nepřiměřená ve 
vztahu k zamýšlenému cíli, tj. opatření omezující základní lidská práva a svobody nesmějí, jde-
li o kolizi základního práva či svobody s veřejným zájmem, svými negativními důsledky 
přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních (srov. nález 
Ústavního soudu ze dne 13. 5. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 25/97; publ. in Ústavní soud České republiky, 
Sbírka nálezů a usnesení, C.H. Beck, sv. 11, č. 53). V tomto bodě se vychází ze zvážení 
empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů (viz nález Ústavního soudu 
ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; publ. jak uvedeno shora; dle tohoto nálezu empirickým 
argumentem lze chápat faktickou závažnost jevu, jenž je spojen s ochranou určitého základního 
práva; systémový argument znamená zvažování smyslu a zařazení dotčeného základního práva 
či svobody v systému základních práv a svobod. Kontextovým argumentem lze rozumět další 
negativní dopady omezení jednoho základního práva v důsledku upřednostnění jiného; 
hodnotový argument představuje zvažování pozitiv v kolizi stojících základních práv vzhledem 
k akceptované hierarchii hodnot).“ 
Předkladatel proto dále v duchu principu přiměřenosti v užším slova smyslu zvažoval, zda 
shora popsaná pozitiva v podobě zajištění adekvátní dostupnosti a poznatelnosti práva 
územních samospráv převažují nad negativy, která mohou být spojena s aplikací navrhovaného 
přechodného ustanovení (derogace obecně závazných vyhlášek, které nebudou v přechodném 
období dvou let zveřejněny ve Sbírce právních předpisů). Princip proporcionality v užším slova 
smyslu se tedy nutně musí omezit jen na hodnocení, zda negativa spojená s uvedeným zásahem 
do práva na samosprávu jsou pomyslnou nutnou a akceptovatelnou „daní“ spojenou se 
zvýšením zákonných záruk naplnění ústavních principů poznatelnosti práva a právní jistoty. 
Pokud stávající právní úprava nedokáže zabránit tomu, aby některé obecně závazné vyhlášky 
(přestože jsou zákonným způsobem publikovány) nebyly fakticky dostupné a poznatelné jejich 
adresátům, pak jejich případná derogace ani nemůže z hlediska materiálního zásadně limitovat 
právo na samosprávu, neboť účinnost normotvorby územních samospráv je a priori omezená. 
Navrhované legislativní opatření směřuje k tomu, aby tyto nedostatky byly odstraněny (neboť 
cíle nelze dosáhnout pouhým nastolením nových publikačních pravidel pro budoucí právní 
předpisy), přičemž územní samosprávné celky mají dostatečný časový prostor a tedy i 
dostatečnou možnost, aby stávající právní předpisy ve Sbírce právních předpisů dodatečně 
zveřejnily. K jejich derogaci ex lege tudíž dojde až v důsledku případné neaktivity vydavatelů 
právních předpisů. Potenciální zásah do výkonu práva na územní samosprávu tak do značné 
míry závisí na samotných územních samosprávných celcích, které by měly postupovat podle 
zákona a s vědomím jím předvídaných následků případně zvážit, jaké jimi dříve vydané právní 
předpisy budou i nadále zachovány a jaké nikoliv. Podle přesvědčení předkladatele návrhu 
zákona právo územního samosprávného celku vydávat obecně závazné vyhlášky (regulovat 
v mezích zákona samosprávné záležitosti) nemůže ve vzájemném porovnání převážit ústavně 
garantovaná práva a svobody jednotlivce, resp. odporovat zásadě veřejnosti práva založené na 
principu rovnosti a právní jistoty. 
Z provedeného testu proporcionality vyplývá, že navrhovaná právní úprava publikace právních 
předpisů územních samosprávných celků, včetně stanovení přechodného období, v němž 
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musejí být stávající právní předpisy územních samosprávných celků pod sankcí pozbytí 
platnosti ex lege zveřejněny ve Sbírce právních předpisů, je vhodná, potřebná a navrhovanou 
právní úpravou sledovaný veřejný zájem na poznatelnosti práva a právní jistotě v daném 
případě nepředstavuje nepřípustný zásah do ústavně zaručeného práva na územní samosprávu.  
Na základě výše uvedeného pak lze učinit závěr, že navrhovaná zákonná úprava neodporuje 
ústavněprávním principům územní samosprávy.  
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Ústavou a s ústavním pořádkem České republiky. 

 
Kromě právních předpisů budou ve Sbírce právních předpisů zveřejňovány dokumenty 
relevantní pro výkon veřejné správy, které jsou dosud publikovány roztříštěně. V prvé 
řadě půjde o rozhodnutí Ústavního soudu ve věci posouzení ústavnosti a zákonnosti právního 
předpisu územního samosprávného celku a právního předpisu správního úřadu. Dále se 
uveřejní rozhodnutí dozorových orgánů (např. Ministerstva vnitra nebo krajského úřadu) 
vydávaných v rámci výkonu dozoru nad zákonností právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce 
právních předpisů. V návaznosti na předpokládané zrušení Věstníku právních předpisů kraje se 
nově upravuje zveřejnění veřejnoprávních smluv o převedení výkonu přenesené působnosti; 
rozhodnutí krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra podle §  65 a 66b zákona o obcích o tom, 
že pro obec bude vykonávat přenesenou působnost nebo její část pověřený obecní úřad nebo 
obecní úřad obce s rozšířenou působností;  počet členů zastupitelstva kraje, který má být 
zvolen; rozhodnutí o stavu nebezpečí dle krizového zákona; území, která jsou smluvně 
chráněná podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení 
krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce 
nelze krajské referendum konat. Jinak řečeno jedná se o akty, jejichž zveřejnění ve Věstníku 
právních předpisů kraje ukládal zákon o krajích nebo jiné právní předpisy. Evidence 
veřejnoprávních smluv a rozhodnutí krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra podle § 65 a 66b 
zákona o obcích bude nově vedena v  rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci, který je 
nově upravenou součástí informačního sytému registru práv a povinností. Ostatní uvedené akty 
se namísto Věstníku právních předpisů krajů uveřejní ve Sbírce právních předpisů.  
  
Subvarianta: 
 

a) následné začlenění Sbírky právních předpisů do e-Sbírky, 
   
Pokud dojde v rámci systému e-Sbírka a e-Legislativa k vytvoření modulu pro tvorbu 
a publikaci právních předpisů územních samosprávných celků a případně právních předpisů 
vydávaných správními úřady, nevyhlašovaných ve Sbírce zákonů, nabízí se propojení již 
fungující Sbírky právních předpisů s e-Sbírkou. V první fázi by byla vybudována samostatná 
Sbírka právních předpisů s omezenými funkcionalitami, poskytujícími základní systematický 
přístup k právním předpisům v ní vyhlašovaných. Ta by byla po dokončení projektu e-Sbírka 
a e-Legislativa postupně transformována do e-Sbírky. Splnil by se tak základní předpoklad pro 
začlenění těchto předpisů do e-Sbírky – shromáždění všech platných a účinných právních 
předpisů vydaných relevantními subjekty a jejich příprava pro budoucí možnou integraci do e-
Sbírky.   

 
b) vytvoření centrální elektronické úřední desky veřejné správy   

 
V průběhu přípravných prací na předkládaném materiálu vzešel od zástupců sdružení 
samospráv návrh na vytvoření centrální elektronické úřední desky veřejné správy. Hypoteticky 
lze jistě zvažovat zřízení i jiné platformy, která by umožňovala publikaci právních předpisů 
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územních samosprávných celků. Zřízení centrální úřední desky, na níž by byly uveřejňovány 
akty vydávané orgány veřejné správy, však představuje nepoměrně ambicióznější projekt a 
významně přesahující záměr navrhované zákonné úpravy, cílené především na dosažení lepší 
informovanosti (právní jistoty) adresátů právních norem vydávaných územními 
samosprávnými celky. Toto řešení tak odklání pozornost od cíle navrhovaných změn. 
Nepochybně i náklady na vytvoření centrální elektronické úřední desky veřejné správy by byly 
oproti systému pro publikaci (pouze) právních předpisů násobně vyšší.    

    
 
Výhody této varianty: 
 

- Vytvořením Sbírky právních předpisů bude posílena právní jistota adresátů právních 
předpisů. Díky realizaci této varianty se vyřeší problém stávající právní úpravy, kterým 
je nedostatečná informovanost adresátů o právních předpisech vydaných jednotlivými 
územními samosprávnými celky ČR a správními úřady s omezenou místní působností, 
tedy právní nejistota o povinnostech, které jsou adresátům právními předpisy ukládány. 
Sbírka právních předpisů bude z důvodu posílení právní jistoty přínosná nejen pro 
adresáty právních předpisů, ale i pro orgány aplikující předmětné právní předpisy 
(především Policie ČR, orgány finanční správy apod.) a pro dozorové orgány, neboť jim 
umožní nalezení informací o veškerých právních předpisech v jediném veřejném zdroji.  
 

- Posílení garance státu nad zákonností právních předpisů územních samosprávných 
celků. Stát získá zároveň přístup k relevantním datům o počtu vydávaných právních 
předpisů, o četnosti využívání jednotlivých zákonných zmocnění, a k dalším údajům, 
které bude moci využívat k efektivnímu rozvoji veřejné správy.  
 

- Systém by měl být nastaven automatizovaně tak, že jednotlivé územní samosprávné 
celky a správní úřady zašlou datovou schránkou vydaný právní předpis (spolu 
s metadaty), a systém tyto informace automatizovaně zveřejní a o tomto zveřejnění 
vyrozumí příslušný územní samosprávný celek, resp. správní úřad. Vyhlášení se 
provede zveřejněním. Všechny právní předpisy územních samosprávných celků tak 
budou nově vyhlašovány stejným postupem, čímž bude nahrazena dosavadní 
nejednotná právní úprava v jednotlivých zákonech o územních samosprávných celcích. 
Právní předpisy vydávané obcemi se vyhlašovaly vyvěšením na úřední desce obecního 
úřadu; právní předpisy krajů byly vyhlašovány prostřednictvím Věstníku právních 
předpisů kraje a právní předpisy hlavního města Prahy ve Sbírce právních předpisů 
hlavního města Prahy. Úloha správce tedy nebude spočívat v jakékoli předběžné 
kontrole zaslaných předpisů, ale jen v technickém (navíc automatizovaném) zajištění 
jejich zveřejnění. 

 
- Systém bude dále poskytovat statistické údaje o evidovaných právních předpisech 

(podle zákonného zmocnění, podle obce, podle roku vydání apod.) a bude umožňovat 
též fulltextová vyhledávání (podle obce, podle slova v předpisu apod.).  Kromě toho by 
měl být systém vybaven dalšími funkcionalitami, jejichž přehled je uveden v příloze 
k závěrečné zprávě RIA. Nepředpokládá se, že by systém fungoval na formě úplných 
znění, bude nicméně schopen poskytnout veškeré nutné informace týkající se daného 
právního předpisu (text předpisu, odkaz na zrušovací předpis apod.). Systém by měl být 
sto generovat též sestavu nově vložených právních předpisů za určité období, přičemž 
tato sestava pak bude podkladem pro posuzování zákonnosti vložených právních 
předpisů. Stejně tak bude možné vyhledávat přepisy určitého typu (např. podle 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCLHBMIC)



23 
 

zákonného zmocnění) či přepisy platné na určitém území (obce, správním obvodu obce 
s rozšířenou působností, na území kraje, okresu apod.). Vyhledávací kritéria bude 
možné vzájemně kombinovat. 
 

- Tato varianta nepředpokládá žádné administrativní zatížení územních samosprávných 
celků a dotčených správních úřadů ani navýšení jejich finančních nákladů. Pro ilustraci 
- počet právních předpisů vydávaných obcemi se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 1 až 
2 právní předpisy ročně. 
 

- Nedojde k nárůstu povinností územních samosprávných celků a dotčených správních 
úřadů, resp. ke stanovení nových povinností. Pokud jde o územní samosprávné celky, 
právně dojde k nahrazení jejich povinnosti zaslat vyhlášený právní předpis dozorovému 
orgánu povinností tento předpis zveřejnit (vyhlásit) v informačním systému právních 
předpisů územních samosprávných celků. Fakticky však k žádné změně nedojde, neboť 
podle nyní platného stavu musí obec zaslat (odeslat datovou zprávu) právní předpis 
orgánu dozoru. Po změně bude rovněž odesílat datovou schránkou právní předpis, 
přičemž publikace v systému již bude automatizovaná prostřednictvím jeho samotného. 
Naopak počítá se se snížením navazujících povinností v podobě duplicitního zasílání 
některých právních předpisů Ministerstvu financí, případně příslušnému správci daně. 
Taktéž bude vyloučena duplicita zveřejnění omezením povinnosti zveřejnit právní 
předpisy plynoucí z § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. ve vztahu k obcím 
a krajům. Administrativní zátěž nezvýší ani povinnost zasílat text předpisu ve strojově 
čitelném a otevřeném formátu, neboť jde v zásadě o běžný formát textového editoru, 
v němž jsou normy vytvářeny (např. Word) a nebude tedy nezbytné text konvertovat do 
jiného formátu. Stejně tak vytváření metadat – počítá se s tím, že příslušný formulář pro 
zaslání právního předpisu bude nabízet předvyplněná metadata, čímž podstatným 
způsobem usnadní jejich vyplňování. Navíc v počtu řádově jednotek předpisů na 
každou obec nelze prakticky o žádné nové zátěži hovořit.    
 

- Díky této variantě naopak dojde ke snížení administrativní zátěže územních 
samosprávných celků, protože nebudou zasílat právní předpisy příslušným ústředních 
správním úřadům a krajským úřadům, ale pouze vkládat do jednoho informačního 
systému. 
 

- Zavedením Sbírky právních předpisů bude výrazně zjednodušen přístup k dokumentům 
relevantním pro výkon veřejné správy, které jsou dosud publikovány roztříštěně a 
k jejichž vyhledání je proto třeba využít vícero prostředků. Zveřejnění, resp. 
nezveřejnění uvedených dokumentů ve Sbírce právních předpisů ovšem nebude mít 
dopad na jejich platnost ani účinnost. 

 
 
Nevýhody této varianty: 
 

- Adresát právního předpisu nebude moci zjistit informaci o nabytí platnosti právního 
předpisu z úřední desky, ale bude nucen využít příslušný informační systém, tedy 
Sbírku právních předpisů. 
 

- Relativně vyšší nákladovost u provozovatele informačního systému, tedy Sbírky 
právních předpisů (Ministerstva vnitra). Bude nutné vytvořit příslušné programové 
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vybavení (náklady jsou odhadovány na 12 milionů Kč) a dále zajistit zaměstnance, kteří 
budou tuto aplikaci obsluhovat (odhadnout lze cca 3 zaměstnance).  

 
Předmětná varianta řešení by znamenala: 
 

- Zrušení povinnosti zasílat vydané právní předpisy dozorovému orgánu. 
 

- Podmínění nabytí platnosti právního předpisu vyhlášením ve Sbírce právních předpisů. 
 

- Stanovení přechodného období (2 roky), kdy budou územní samosprávné celky 
a správní úřady s omezenou místní působností povinny vložit do Sbírky právních 
předpisů právní předpisy vydané před jejím zřízením. 
 

- Zakotvení pravidla, že právní předpisy nevložené do Sbírky právních předpisů do konce 
přechodného období pozbývají platnosti. 
 

Forma realizace: Vzhledem ke skutečnosti, že Sbírka právních předpisů, jakožto informační 
systém veřejné správy, v současné době neexistuje, je podmínkou tohoto návrhu řešení zřízení 
takového informačního systému, spravovaného Ministerstvem vnitra. V případě zřízení Sbírky 
právních předpisů lze předpokládat finanční náklady na pořízení softwaru cca 12 milionů Kč. 
Podrobné zdůvodnění předběžného odhadu nákladů spojených se zavedením Sbírky právních 
předpisů – viz návrh nejvhodnějšího řešení.  
 
Pokud se jedná o doplnění Sbírky právních předpisů o již vydané právní předpisy a další 
dokumenty, lze předpokládat, že bude nezbytné do Sbírky právních předpisů zavést cca 80 tisíc 
právních předpisů územních samosprávných celků a cca 100 předpisů správních úřadů. 
K tomuto číslu dospělo Ministerstvo vnitra na základě následujících skutečností. Od roku 2004 
posoudilo více než 150 tisíc právních předpisů. Z tohoto počtu 2/3 tj. cca 100 tisíc tvoří platné 
právní předpisy obcí. Konečný počet právních předpisů územních samosprávných celků 
vkládaných do Sbírky právních předpisů by však mohl být až o 1/3 nižší, a to v případě, že 
územní samosprávné celky přistoupí k revizi potřebnosti vydaných právních předpisů 
a neaplikovatelné, zastaralé či jinak zbytečné právní předpisy během přechodného období zruší.  
 
Každoročně se počítá s doplněním nových cca 10 600 právních předpisů obcí a krajů a 20 
právních předpisů ostatních správních úřadů (údaje vycházejí z interních informací 
Ministerstva vnitra o počtu každoročně zaslaných právních předpisů a z informace poskytnuté 
jednotlivými resorty ve vztahu k právním předpisům správních úřadů).  
 
Předpokládaný roční objem vkládaných dat 

        
  Předpokládaný roční objem vkládaných dat    
OZV obce 10000          
Nařízení obce 500          
OZV kraje 13          
Nařízení kraje 50          
OZV Praha 13          
Nařízení Praha 4          
Právní předpisy 
dotčených spr. úřadů                                            20          
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Zdroje dat:        
  www.vestniky.cz      
  Statistiky MV - údaje vychází z počtu OZV, zasílaných MV  

  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_ 
v_pravnich_predpisech/index.html 

  
Hodnotící zpráva k výsl. kontrol přenesené a samostatné působnosti, 
svěřené orgánům obcí, krajů a hl. města Prahy za léta 2014-2016  

 
 

 
viz Sborník odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra za rok 20187 
 
 
Počty ostatních vkládaných dokumentů (rozhodnutí Ústavního soudu ve věci posouzení 
ústavnosti a zákonnosti právního předpisu územního samosprávného celku a právního předpisu 
správního úřadu a rozhodnutí dozorových orgánů vydávaných v rámci výkonu dozoru nad 
zákonností právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce právních předpisů; sdělení kraje o počtu 
členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen; rozhodnutí o stavu nebezpečí dle krizového 
zákona; území, která jsou smluvně chráněná podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 
a usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské 
referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat) jsou 
marginální, tj. řádově jde o několik jednotek za rok. 

Za účelem realizace této varianty řešení by bylo třeba vydání zvláštního zákona o Sbírce 
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve kterém by 
byla jednotně upravena problematika vyhlašování právních předpisů územních samosprávných 
celků a správních úřadů s omezenou místní působností. Dále by byla nutná změna zákonů 
o územních samosprávných celcích, tedy zákona o obcích, krajích a hl. m. Praze, a to konkrétně 
změna ustanovení o nabytí platnosti právních předpisů územních samosprávných celků, kdy by 
bylo v daném ustanovení odkázáno na zvláštní právní předpis, tedy na zákon o Sbírce právních 
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Rovněž by byla 
nezbytná změna zvláštních zákonů zakládajících pravomoc správních úřadů vydávat právní 

 
7 Sborník odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra za rok 2018 (dostupný na 
http://www.mvcr.cz/odk). 
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předpisy s omezenou místní působností, a to konkrétně změna ustanovení upravujících 
publikační pravidla těchto právních předpisů, kdy by bylo stejně jako v případě zákonů 
o územních samosprávných celcích v daných ustanoveních odkázáno na  zákon o Sbírce 
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. 
 
Celkové náklady této varianty tedy lze shrnout následovně: 
 
Jednorázové náklady na zřízení systému 
(programové vybavení, hardware apod.)8 

                  12 000 000 Kč 

Roční náklady na technický provoz systému8                      5 000 000 Kč   
Personální náklady9,10     2 000 000 Kč 
Celkové náklady v roce zřízení Sbírky právních 
předpisů 

   19 000 000 Kč 

Celkové náklady v každém, následující rok       7 000 000 Kč 
 
 
Pakliže by se přistoupilo k zpětné digitalizaci právních předpisů platných před dnem účinnosti 
zákona o Sbírce právních předpisů, bylo by nutno vynaložit i další finanční náklady. Náklady 
na digitalizaci právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
se odhadují na 27 milionů Kč. Digitalizací je myšlen převod současných platných právních 
předpisů ÚSC do strukturované podoby a import do datového modelu konstruovaného pro účely 
e-Sbírky, zachycení všech vazeb, vytvoření konsolidovaných znění, časových řezů atd.  
 
Celkové náklady na vybudování systému v případě, že by se provedla digitalizace všech 
dokumentů vložených do systému (tj. právních předpisů a aktů podle § 8 zákona) a vydaných 
před účinností zákona, by činily 46 milionů Kč (19 milionů Kč na samostatné vybudování 
systému a 27 milionů Kč na zpětnou digitalizaci).  
Předpokládané výdaje budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva vnitra. Náklady na převedení 
platných a účinných právních předpisů územních samosprávných celků a ostatních aktů 
v souladu s přechodným ustanovením (např. na naskenování listinného dokumentu), které 
budou i vzhledem k projektu Ministerstva vnitra na posouzení zákonnosti obecně závazných 
vyhlášek vydaných před rokem 2010 spíše marginální, ponesou územní samosprávné celky.  
Nárůst výdajů z jiných veřejných rozpočtů (rozpočtů územních samosprávných celků) 
se neočekává, protože nedojde ani k nárůstu povinností těchto subjektů. Návrh 
předpokládá nahrazení povinnosti zaslat vyhlášený právní předpis dozorovému orgánu 
povinností tento předpis vyhlásit ve Sbírce právních předpisů. Z „technického hlediska“ bude 
povinnost plněna identicky jako dosud – odesláním datové zprávy datovou schránkou 
Ministerstvu vnitra. 
 
 
 
 

 
8 Údaje vycházejí ze sdělení ředitele odboru eGovernmentu, č.j. MV-7097-57/ODK-2018 ze dne 30. ledna 2019  
9 Bude-li počítáno se třemi zaměstnanci ve 13 PT podle nařízení vlády č. 342/2017 Sb., ve „středním“ (6.) 
platovém stupni (31 860 Kč) a s osobním ohodnocením ve výši 5 000 Kč a s navýšením o 1/3 s ohledem na 
povinné platby za zaměstnance, jsou platové náklady v celkové výši 147 000 Kč měsíčně a 1 764 000 Kč. Kromě 
toho je nutné připočítat ostatní náklady (např. na technické vybavení, kancelářské vybavení). Celkově stanovená 
částka tak činí 2 000 000 Kč ročně. 
10 Předpokládá se, že personální náklady budou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost.  
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4. Varianta: Podmínění nabytí platnosti právního předpisu vyhlášením v e-Sbírce 
 

Uvažovaná varianta předpokládá podmínění nabytí platnosti právního předpisu územního 
samosprávného celku a právního předpisu správního úřadu s omezenou místní působností 
vyhlášením právního předpisu v e-Sbírce. 
 
Po technické stránce by publikace právních předpisů územních samosprávných celků 
a správních úřadů s omezenou místní působností v budoucím systému e-Sbírka přinesla 
adresátům práva řadu výhod. Přístup k právním předpisům s celostátní i územně omezenou 
platností by byl soustředěn na jednom místě. Právní předpisy by tak byly provázány s právními 
předpisy obsahujícími zmocnění k jejich vydání. Na úrovni územních samosprávných celků by 
bylo možné začít používat nástroj e-Legislativa pro pohodlnou a transparentní tvorbu předpisů 
územních samosprávných celků a pro jejich jednoduchou publikaci v e-Sbírce včetně 
(polo)automatické tvorby úplných znění, vazeb na související právní předpisy, zařazení obsahu 
předpisů územních samosprávných celků do slovníku CzechVoc usnadňujícího jejich výklad 
atd. Z dlouhodobého hlediska by toto řešení umožnilo přístup k aktuálnímu úplnému znění 
právních předpisů územních samosprávných celků.  

 
Možné rozšíření funkcionalit e-Sbírky a e-Legislativy o podporu tvorby a vyhlašování právních 
předpisů územních samosprávných celků bylo se zástupci územních samosprávných celků 
opakovaně diskutováno. Zástupci územních samosprávných celků o toto řešení projevili zájem. 
Ministerstvo vnitra jejich zájem uvítalo, nicméně poukázalo na nezbytnost postupného řešení 
modernizace a digitalizace postupů tvorby a vyhlašování jednotlivých druhů právních předpisů. 
 
Rámec v současnosti realizovaného projektu e-Sbírka a e-Legislativa je pevně dán požadavky 
zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů 
vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv), který nabude účinnosti 1. ledna 2020, a souvisejícím změnovým 
zákonem (který doposud přijat nebyl), žádostí o financování projektu z Integrovaného 
regionálního operačního programu i zadávací dokumentací již probíhajících veřejných zakázek 
na dodavatele systému e-Sbírka a e-Legislativa. V tuto chvíli jej nelze žádným podstatným 
způsobem měnit. Objem prací spojených s projektem e-Sbírka a e-Legislativa i s případnou 
budoucí digitalizací vyhlašování a tvorby právních předpisů územních samosprávných celků je 
takový, že jejich realizaci v rámci jednoho projektu vylučuje. Současně logika realizace obou 
záměrů je taková, že by tvorba a vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků 
v budoucnu využívaly modifikovaných nástrojů, které musí být v projektu e-Sbírka 
a e-Legislativa teprve vytvořeny.   
 
Vytvoření modulu pro tvorbu a publikaci právních předpisů územních samosprávných celků 
tak lze zvažovat jako budoucí rozvojový plán systému e-Sbírka a e-Legislativa, jehož realizace 
s ohledem na časování projektu e-Sbírka a e-Legislativa přichází v úvahu až od roku 2021. 
Realizaci tohoto modulu nicméně musí předcházet adekvátní široká diskuze, která potvrdí 
poptávku územních samosprávných celků po takovém řešení a určí základní parametry včetně 
legislativního řešení.  
 
Úprava díla vytvářeného v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa tak, aby vznikla plná 
a komfortní podpora pro tvorbu a vyhlašování právních předpisů ÚSC, bude vyžadovat 
investici cca 25 milionů Kč.  Při odhadu nákladů byla zvažována úprava vytvářených 
komponent a vytvoření instancí hlavních komponent pro výše uvedené účely. Dále 
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se předpokládá, že provoz by byl řešen v rámci paušálu na provoz eSeL, což by nemělo mít vliv 
na navýšení provozních nákladu. 
 
Výhody této varianty: 
 

- Přístup k právním předpisům s celostátní i územně omezenou platností soustředěný 
na jednom místě. 

- Provázanost právních předpisů se zákony  obsahujícími zmocnění k jejich vydání. 
- Možnost používat nástroj e-Legislativa i na úrovni územních samosprávných celků. 
- Z dlouhodobého hlediska umožnění přístupu k aktuálnímu úplnému znění právních 

předpisů územních samosprávných celků a správních úřadů s omezenou územní 
působností. 

 
Nevýhody této varianty: 
 

- Možnost realizace s ohledem na časování projektu e-Sbírka a e-Legislativa nejdříve až 
do roku 2021. 

 
 
Celkové náklady této varianty tedy lze shrnout následovně: 
 
Náklady na úpravu projektu 
eSbírka/eLegislativa8 

                  25 000 000 Kč 

 
 
 5. Varianta: Stanovení sankce za neplnění povinnosti zasílat právní předpisy 
 
Poslední z variant spočívá v úpravě zákonů o územních samosprávných celcích, a sice ve 
stanovení sankce za nesplnění povinnosti zaslání právního předpisů příslušným (dozorovým) 
orgánům veřejné správy. Předmětnými novelami by tak došlo k zavedení nástroje k vynucení 
splnění povinnosti. Porušení povinnosti zasílat právní předpisy by tak bylo konstruováno jako 
skutková podstata přestupku ve smyslu § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. K projednání přestupku by byl věcně příslušný dozorový orgán. 
 
Tato varianta by nemohla přispět ke zlepšení informovanosti adresátů o právních normách 
územních samospráv a dotčených správních úřadů, tudíž naplnit hlavní cíl analyzovaných 
změn. Z pohledu adresátů právních norem a snahy o naplnění ústavního principu právní jistoty 
je navrhované řešení zcela bezpředmětné. Navíc i efektivita jejího dopadu na plnění povinnosti 
územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů je poměrně diskutabilní. Nelze 
totiž oprávněně předpokládat, že pohrůžkou sankce dojde k vymýcení porušení povinnosti 
zaslat právní předpis příslušnému (dozorovému) orgánu. Její výhodu by tak bylo možné 
spatřovat jen v lepším zajištění realizace dozorových pravomocí příslušných správních orgánů.  

 
Konečně nemůže být opomenuta ani kontroverznost zavedení této sankce, protože porušení 
jiných povinností uložených územním samosprávným celkům v zákoně o obcích, zákoně 
o krajích a zákoně o hlavním městě Praze žádnou sankcí stiženo není.   
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Výhody této varianty: 
 

- Zavedení nástroje k vynucení plnění povinnosti orgánů územních samosprávných celků 
a správních úřadů s omezenou územní působností zasílat právní předpisy. 

- Efektivnější zajištění realizace dozorových pravomocí příslušných správních orgánů. 
 
Nevýhody této varianty: 
 

- Informovanost adresátů právních norem nebude zlepšena. 
- Nedojde k posílení právní jistoty. 
- Nesystémové zavedení sankce.  

 
 

3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ VARINAT 
 
Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant je uvedeno u jednotlivých variant. 

 
 
4. STANOVENÍ POŘADÍ VARINAT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

 
S ohledem na výše uvedené v současné době navrhujeme variantu č. 3, tedy podmínění 
nabytí platnosti právního předpisu územního samosprávného celku a správních úřadů 
s omezenou územní působností vyhlášením ve Sbírce právních předpisů.  
 
 

 
Stanovení pořadí a výběr nejvhodnějšího řešení:  
  

1. Podmínění nabytí platnosti právního předpisu vyhlášením ve Sbírce právních předpisů 
a zveřejňování dokumentů relevantních pro výkon veřejné správy (3. Varianta) 

2. Podmínění nabytí platnosti právního předpisu vyhlášením v e-Sbírce (4. Varianta) 
3. Zachování stávajícího právního stavu (1. Varianta) 
4. Podmínění platnosti právního předpisů zasláním Ministerstvu vnitra, příslušným 

ústředním správním úřadům nebo krajskému úřadu (2. Varianta) 
5. Stanovení sankce za neplnění povinnosti zasílat právní předpisy (5. Varianta) 

 
5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 

 
Za realizaci navrhované varianty by bylo odpovědné Ministerstvo vnitra, které by provádělo 
implementaci navrhované právní regulace.   

 
Ministerstvo vnitra zřídí Sbírku právních předpisů jako informační systém veřejné správy. 
Správcem tohoto nového informačního systému veřejné správy bude rovněž Ministerstvo 
vnitra.  

 
Vyjma Ministerstva vnitra se na uvedení navrhované právní regulace do praxe budou podílet 
územní samosprávné celky, resp. jejich orgány a dotčené správní úřady. K vyhlášení právních 
předpisů územních samospráv a správních úřadů s omezenou územní působností 
ve Sbírce právních předpisů dojde splněním zákonem uložené povinnosti provést publikaci 
svých předpisů touto formou. Jelikož vyhlášení ve Sbírce právních předpisů by bylo zákonem 
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stanovenou podmínkou pro nabytí platnosti právního předpisu, je vynucení nově navrhované 
právní úpravy dostatečně zajištěno.  

 
Ministerstvo vnitra je připraveno poskytovat územním samosprávným celkům, příp. 
i dotčeným správním úřadům potřebnou metodickou pomoc a součinnost při zavádění 
navrhovaného legislativního opatření do praxe, zejména pak při vkládání právních předpisů do 
jím spravovaného systému.     
 
6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

 
Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude probíhat ve spolupráci s dotčenými subjekty 
formou konzultací, vyhodnocování námětů a připomínek či dotazníkových šetření. Výsledkem 
přezkumu pak může být, prokáže-li neplnění stanovených cílů, návrh na další úpravu právního 
předpisu.  

Pro přezkum účinnosti se jeví optimální horizont 5 let.  

7. KONZULTACE A ZDROJE DAT 
 

Navrhované varianty byly projednány se zástupci Sdružení místních samospráv ČR, Svazu 
měst a obcí a Asociací krajů. Taktéž byl legislativní návrh prodiskutován se zástupci dotčených 
ministerstev, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem životního 
prostředí a Ministerstvem zemědělství.   
 
Při přípravě legislativního materiálu byly využity Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol 
výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy 
za léta 2014–2016 a Sborník odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra za 
rok 2018. 
 
8. KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 
 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstvo vnitra 
e-mail: odbordk@mvcr.cz 
tel.: 974 816 411 
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Příloha k RIA 
 

Základní parametry elektronické Sbírky právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů 

 
 

Základní funkcionality, které by měl elektronický informační systém právních 
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů ovládat: 

 
1. zasílání právních předpisů datovou schránkou  

 
- územní samosprávné celky a dotčené správní úřady zašlou právní předpis 

v otevřeném a strojově čitelném formátu a současně uvedou zákonem 
stanovená následující metadata: 

• označení územního samosprávného celku nebo správního úřadu 
v rozsahu názvu a uvedení identifikačního čísla, bylo-li mu přiděleno,   

• druh právního předpisu,   
• pořadové číslo právního předpisu, 
• název právního předpisu,  
• datum vydání právního předpisu, 
• zákonné zmocnění, na základě kterého byl právní předpis vydán, 
• oblast úpravy,   
• účinnost, popřípadě předpokládanou účinnost právního předpisu, 
• označení právního předpisu, který je právním předpisem rušen nebo 

měněn, jde-li o změnu či zrušení právního předpisu 
 

2. zveřejňování právních předpisů 
 
- vyhlášení bude provedeno zveřejněním právního předpisu v otevřeném 

a strojově čitelném formátu spolu s metadaty → informační systém bude 
zveřejňovat právní předpisy a jejich metadata 

- informační systém bude fungovat automatizovaně, tj. údaje z datové zprávy 
zaslané obcí či krajem nebo dotčeným správním úřadem (tj. vydavatelem) se 
zveřejní automatizovaně 

- okamžitě po vyhlášení právního předpisu v informačním systému bude 
příslušnému vydavateli odesláno formou datové zprávy (do datové schránky, 
ze které byl právní předpis zaslán k vyhlášení) potvrzení s uvedením údaje 
o vyhlášení a datum a čas vyhlášení 

 
3. zasílání automatizované zprávy 

 
- systém by měl umožňovat zadání automatizovaného informování, např. o všech 

vyhlášených právních předpisech určitého typu na určitém území 
 
4. provádění oprav 

 
- systém by měl umožnit strojovou kontrolu formátu právních předpisů  
- informační systém by měl umět dva druhy oprav – opravy zjevných chyb v psaní 

(v právním předpisu i v metadatech) a opravy zásadních chyb (např. zaslání 
chybného předpisu) 
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5. reagování na změny či zrušení právních předpisů 

 
- informační systém bude podle doplněných metadat vkládat provazby mezi 

jednotlivými předpisy, tedy zejména mezi „základním“ předpisem a jeho 
novelizacemi a zrušením  

 
6. vyhledávání v informačním systému  

 
- informační systém umožní všem osobám, jakož i ministerstvům a jiným 

orgánům státní správy, obecním úřadům a Policii České republiky vyhledávat 
právní předpisy pro výkon jejich působnosti a pro jejich potřeby  
 
Za tímto účelem systém umožní: 
 

- fulltextové vyhledávání 
- vyhledávání všech právních předpisů dle jednotlivých v informačním systému 

zadaných metadat 
- zejména vyhledávání (včetně kombinace): 

• všech právních předpisů konkrétního územního samosprávného celku 
nebo dotčeného správního úřadu 

• právních předpisů dle roku jejich vydání 
• právních předpisů vydaných podle určitého zákonného zmocnění 
• všech účinných/neúčinných právních předpisů 
• selektivní vyhledávání – např. všechny právní předpisy určitého tématu 

+ podle typu obce (tzv. „dvojkové“ a „trojkové“ obce) + podle krajů,  
do kterého územní samosprávné celky spadají 

• vyhledávání právních předpisů tzv. „dvojkových“ a „trojkových“ obcí 
platných pro obce v jejich správním obvodu (tzn. systém by měl 
identifikovat, že v dané obci platí i právní předpis tzv. „dvojkové“ 
a „trojkové“ obce, do jejíhož správního obvodu patří) 

 
7. generování sestav právních předpisů vyhlášených v informačním systému  

 
- sestavy právních předpisů vyhlášených v informačním systému podle zadaného 

způsobu vyhledávání (např. předpisy vyhlášené za určité období, předpisy 
určité obce, kraje či správního úřadu, předpisy platné a účinné, předpisy podle 
určitého zákonného zmocnění) a export této sestavy do souboru zip a PDF  

- sestavy právních předpisů tzv. dvojkových“ a „trojkových“ obcí platných 
pro konkrétní obec a export této sestavy do souboru zip a PDF  

- seznamy právních předpisů vyhledaných dle určitého klíče a jejich možnost 
exportovat do editovatelného souboru  

- statistické informace o počtech právních předpisů dle jednotlivých 
vyhledávacích hledisek  

- kombinace výše uvedených hledisek pro generování sestav 
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8. údaje o datu nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů vyhlášených 
v informačním systému 

 
- informační systém by měl být schopen doplnit dle vyhlášení právního předpisu  

do systému datum nabytí platnosti a účinnosti právního předpisu a rovněž by 
měl obsahovat u zrušených právních předpisů údaj o platnosti ( od … do …) 

- u data nabytí účinnosti by měl být informační systém schopen doplnit a rozlišit: 
datum nabytí účinnosti dnem vyhlášení v informačním systému; stanovení 
účinnosti pevným datem; stanovení účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení 

 
9. archivace (uchovávání) 
 

- právní předpisy nebudou ze systému odstraňovány, tudíž jejich archivace bude 
trvalá 

 
10. zveřejňování metodických materiálů 
 

- informační systém umožní přístup ke vzorům obecně závazných vyhlášek 
formou prolinku na webové stránky Ministerstva vnitra s metodickými materiály 
k jednotlivým zákonným zmocněním 

 
11. další publikování 
 

- dokumenty zveřejňované ve Věstníku právních předpisů kraje a Sbírce právních 
předpisů hlavního města Prahy, s výjimkou veřejnoprávních smluv o převodu 
výkonu přenesené působnosti a rozhodnutí krajského úřadu o přenesení 
výkonu přenesené působnosti 

- dokumenty zveřejňované na úředních deskách obecních úřadů 
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