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PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

/k 1. 2. 2010/ 

 

I. Obce 
 

Obecně závazné vyhlášky obcí: 

 

Číslo Zákonné zmocnění Obsah Forma 

1.   zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů - § 29 
odst. 1 písm. o) 

požární řád obce obecně 
závazná 
vyhláška 

2.  zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů - § 29 
odst. 1 písm. o) 

podmínky k zabezpečení PO při 
akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob 

obecně 
závazná 
vyhláška 

3.  zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů - § 50 odst. 4 

omezení nebo zákaz 
provozování výherních hracích 
přístrojů 

obecně 
závazná 
vyhláška 

4.  zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů - § 17 odst. 11 

zákaz povolování provozování 
výherních hracích přístrojů 

obecně 
závazná 
vyhláška 

5.  zák. č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
- § 14 odst. 2 

místní poplatky obecně 
závazná 
vyhláška 

6.  zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů - § 1 odst. 1  

zřízení a zrušení obecní policie  obecně 
závazná 
vyhláška 

7.  zák. č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 
některé otázky související s vydáním 
zákona č. 509/1991 Sb., kterým se 
mění, doplňuje a upravuje občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů - 
§ 3 odst. 2 

podrobnější kritéria pro určení 
pořadí žádostí o bytovou 
náhradu  

obecně 
závazná 
vyhláška 

8.  zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů - § 13b odst. 2 

stanovení trvalého označování 
psů a evidence jejich chovatelů 

obecně 
závazná 
vyhláška 

9.   zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů - § 24  
odst. 2  

stanovení pravidel pro pohyb 
psů na veřejném prostranství a 
vymezení prostor pro volné 
pobíhání psů 

obecně 
závazná 
vyhláška 

10.  zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů - § 4 odst. 1 písm. v)  

osvobození orné půdy, 
chmelnic, vinic, ovocných sadů a 
trvalých travních porostů od 
daně z nemovitostí  

obecně 
závazná 
vyhláška 

11.  zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů - § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 
odst. 3 písm. a) a b) 

koeficienty daně ze stavebních 
pozemků a daně ze staveb 

obecně 
závazná 
vyhláška 
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12.  zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů - § 12  

místní koeficient daně 
z nemovitostí  

obecně 
závazná 
vyhláška 

13.  zák. č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů - § 17a odst. 1 

osvobození nemovitostí 
dotčených živelní pohromou od 
daně z nemovitostí 

obecně 
závazná 
vyhláška 

14.  zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů - § 41 
odst. 3  
a § 21a odst. 1 

zkoušky řidičů taxislužby 
(statutární města a města nad 
20 000 obyvatel)  

obecně 
závazná 
vyhláška 

15.  zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů - § 41 
odst. 3  
a § 21a odst. 2 

provozní řád stanoviště vozidel 
taxislužby  

obecně 
závazná 
vyhláška 

16.  zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku  
a o změně některých zákonů (zákon  
o oceňování majetku), ve znění 
pozdějších předpisů - § 33 odst. 2 

stanovení cen stavebních 
pozemků v pozemkových 
mapách 

obecně 
závazná 
vyhláška 

17.   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů - 
§ 10 písm. a) 

zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 

obecně 
závazná 
vyhláška 

18.  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů - 
§ 10 písm. b) 

podmínky pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních  
a kulturních podniků 

obecně 
závazná 
vyhláška 

19.  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů - 
§ 10 písm. c) 

udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, ochrana 
životního prostředí a zeleně,  
užívání zařízení obce sloužících 
potřebám veřejnosti  

obecně 
závazná 
vyhláška 

20.  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů - 
§ 130 

statut územně členěného 
statutárního města 

obecně 
závazná 
vyhláška 

21.  zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů - 
§ 96 

ochranná dezinsekce a 
deratizace 

obecně 
závazná 
vyhláška 

22.   zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů - § 17 odst. 2 
a 4 

systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů včetně systému 
nakládání se stavebním 
odpadem 

obecně 
závazná 
vyhláška 

23.  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů - § 17a odst. 1 

poplatek za komunální odpad obecně 
závazná 
vyhláška 

24.  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů - § 10a 

systém komunitního 
kompostování a způsob využití 
zeleného kompostu k údržbě 
a obnově veřejné zeleně na 
území obce 

obecně 
závazná 
vyhláška 
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25.  zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů -  
§ 26 písm. b) a § 9 odst. 11 

náhradní zásobování vodou a 
náhradní odvádění odpadních 
vod 

obecně 
závazná 
vyhláška 

26.  zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů -  
§ 26 písm. b) a § 20 odst. 4 

úhrada vodného a stočného ve 
dvousložkové formě 

obecně 
závazná 
vyhláška 

27.  zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - § 4 odst. 4 

způsob a podmínky převozu a 
přechodného uložení zemřelých 

obecně 
závazná 
vyhláška 

28.  zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší) - § 3 odst. 5 
a § 50 odst. 3 písm. a) 

podmínky pro spalování nebo 
zákaz spalování rostlinných 
materiálů 

obecně 
závazná 
vyhláška 

29.  zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů - § 
50 odst. 3 písm. b) 

zákaz některých druhů paliv pro 
malé spalovací zdroje 
znečišťování 

obecně 
závazná 
vyhláška 

30.  zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší) - § 50 odst. 3 
písm. c) 

regulace promítání světelných 
reklam a efektů na oblohu 

obecně 
závazná 
vyhláška 

31.  Zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů - § 178 odst. 
2 písm. b) a c) 

stanovení školských obvodů obecně 
závazná 
vyhláška 

32.  zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami, ve znění pozdějších 
předpisů - § 13 

omezení nebo zákaz v určitých 
dnech nebo hodinách nebo na 
určitých místech prodeje, 
podávání a konzumace 
alkoholických nápojů 

obecně 
závazná 
vyhláška 

33.  zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami, ve znění pozdějších 
předpisů - § 9a – (zákonné zmocnění je 
účinné od 1. 7. 2010) 

dočasný nebo trvalý zákaz 
kouření na veřejně přístupných 
dětských hřištích, veřejně 
přístupných sportovištích, nebo 
ve vnitřních prostorách budov 
určených pro pořádání 
sportovních, kulturních a 
společenských akcí, anebo na 
sportovních, kulturních a 
společenských akcích, pokud 
jsou tato místa nebo akce 
určeny nebo vyhrazeny osobám 
mladším 18 let.“. 

obecně 
závazná 
vyhláška 
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Nařízení obce:  

 

Číslo 
 

Zákonné zmocnění Obsah Forma 

1. zák. č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších 
předpisů - § 4 odst. 3 

určení míst a omezení doby 
konání shromáždění 

nařízení 

2. zák. č. 526/1990 , o cenách - § 10 odst. 1   seznam zboží s regulovanými 
cenami  

nařízení 

3. zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších 
předpisů - § 4a odst. 1 

stanovení maximálních cen nařízení 

4. zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů - § 18 odst. 1 a 3 

tržní řád nařízení 

5. zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy - § 
2 odst. 1 písm. f) a odst. 6  

zákaz reklamy šířené na veřejně 
přístupných místech mimo 
provozovnu jiným způsobem než 
prostřednictvím reklamního nebo 
propagačního zařízení 

nařízení 

4. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů - § 23 odst. 1 a 3 

zákaz nebo zpoplatnění 
používání místní komunikace ke 
stanoveným účelům 

nařízení 

5. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů - § 23 odst. 4 

vymezení oblastí obce s časo-
vým a druhovým omezením zá-
sobování 

nařízení 

6. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů - § 27 odst. 6 

vymezení úseků v zimě neudr-
žovaných místních komunikací a 
chodníků 

nařízení 

7. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů - § 27 odst. 7 

rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůd-
nosti chodníků, místních komu-
nikací a průjezdních úseků silnic  

nařízení 

8. zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů - § 46 písm. b) 

mimořádná veterinární opatření 
na návrh krajské veterinární 
správy 

nařízení 

9. zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů - § 22 odst. 1  

zajištění krizových opatření 
v podmínkách obce 

nařízení 

10. zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů - § 39 odst. 6 

vymezení místních komunikací 
nebo jejich úseků v obytné zóně, 
které nelze užít ke stání 
nákladního vozidla nebo jízdní 
soupravy  

nařízení 

11. zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší) - § 6 odst. 6  

místní program snižování emisí  nařízení 

12.  zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší) - § 8 odst. 5 

místní regulační řád v oblastech 
se zhoršenou kvalitou ovzduší  

nařízení 
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II. 

Obce s rozšířenou působností 

 
Nařízení  

 
Číslo Zákonné zmocnění Obsah Forma 

1. zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
některých zákonů (lesní zákon) - § 19 
odst. 3 

omezení nebo vyloučení vstupu 
do lesa  

nařízení 

2. zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
některých zákonů (lesní zákon) - § 32 
odst. 3 

uložení stanovených opatření 
vlastníku lesa v případě 
mimořádných okolností 
nepřesahují-li správní obvod 
obce s rozšířenou působností  

nařízení 

3. zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
některých zákonů (lesní zákon) - § 25 
odst. 2 

vyhlášení záměru zadat 
zpracování lesní hospodářské 
osnovy  

nařízení 

 

III.  

Kraje 

 
Obecně závazné vyhlášky: 

 

Číslo Zákonné zmocnění Obsah Forma 

1. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů - § 78 odst. 1 
písm. c) 

závazná část plánu 
odpadového hospodářství kraje 

obecně 
závazná 
vyhláška 

 

Nařízení kraje:  

 
Číslo Zákonné zmocnění Obsah Forma 

1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů - § 27 odst. 2 
písm. a) 

požární poplachový plán kraje nařízení 

2. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů - § 27 odst. 2 
písm. b) bod 1. 

podmínky k zabezpečení 
plošného pokrytí území kraje 
jednotkami požární ochrany  

nařízení 

3. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů - § 27 odst. 2 
písm. b) bod 2. 

podmínky k zabezpečení zdrojů 
vody k hašení požárů a určení 
těchto zdrojů  

nařízení 

4. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů - § 27 odst. 2 
písm. b) bod 3. 

podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru  

nařízení 

5. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů - § 27 odst. 2 
písm. b) bod 4.  

podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v budovách zvláštního 
významu  

nařízení 
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6. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů - § 27 odst. 
2 písm. b) bod 5.  

podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší 
počet osob  

nařízení 

7. zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů - § 23b 

plán území s archeologickými 
nálezy  
v kraji nebo ve vymezené části 
kraje 

nařízení 

8. zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti 
orgánů ČR v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů - § 4 odst. 1, písm. a) 

stanovení maximálních cen nařízení 

9. zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti 
orgánů ČR v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů - § 4 odst. 1, písm. 
b) 

stanovení nižší maximální 
ceny, než jsou maximální 
ceny stanovené 
ministerstvem. 

nařízení 

10. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů –  
§ 77a  
odst. 2 

zřízení přírodního parku a 
omezení využití jeho území 

nařízení 

11. zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů -  
§ 32 odst. 3 

uložení stanovených opatření 
vlastníku lesa v případě 
mimořádných okolností  

nařízení 

12. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů - § 27 odst. 5 

vymezení v zimě 
neudržovaných silnic 

nařízení 

13. zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
ČR, ve znění pozdějších předpisů - § 58 
odst. 1 

sazby a způsob výpočtu náhrad 
za poskytnutí věcných 
prostředků 

nařízení 

14. zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů - § 6 odst. 6 

krajský program snižování emisí nařízení 

15. zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů - § 8 odst. 5 

krajský regulační řád 
v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší  

nařízení 

16. zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů - § 48 odst. 2 písm. c) 

program ke zlepšení kvality 
ovzduší 

nařízení 

17. zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) - § 25 
odst. 5 

závazná část plánu oblasti 
povodí 

nařízení 
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IV. 

Hlavní město Praha

 

 

Obecně závazné vyhlášky: 

 

Číslo Zákonné zmocnění Obsah Forma 

1. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů - § 
17 odst. 3  

statut hlavního města Prahy  obecně 
závazná 
vyhláška 

2. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů - § 
44 odst. 3 písm. a) 

zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku 

obecně 
závazná 
vyhláška 

3. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů - § 
44 odst. 3 písm. b) 

podmínky pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a 
kulturních podniků 

obecně 
závazná 
vyhláška 

4. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů - § 
44 odst. 3 písm. c)  

udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, ochrana 
životního prostředí a zeleně,  
užívání zařízení hlavního města 
Prahy nebo městské části  

obecně 
závazná 
vyhláška 

5. zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů - § 41 odst. 
3 a § 21a odst. 1 

zkoušky řidičů taxislužby  obecně 
závazná 
vyhláška 

 

 

Nařízení hlavního města Prahy: 

 
Číslo Zákonné zmocnění Obsah Forma 

1. zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů -  
§ 194 písmeno d) 

Obecné technické požadavky 
na výstavbu v hlavním městě 
Praze  

nařízení 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 

Praha dne 31. ledna 2010 

                                                 

 V této části přehledu jsou uvedena zákonná zmocnění, vztahující se speciálně na hlavní město Prahu. 

Jiné obce ani kraje tato zmocnění aplikovat nemohou; naproti tomu hlavní město Praha může využít také 

ostatní zákonná zmocnění pro obce a kraje s výjimkou těch, které jsou dány přímo zákonem o obcích.   


