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230/2010 Sb. (Pl. ÚS 58/05) – 23. 6. 2010
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky
města České Velenice č. 2/2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních
záleţitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů
Nález Pl. ÚS 9/10 - 8. 7. 2010
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastava
č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
430/2009 Sb. (Pl. ÚS 42/06) - 22. 9. 2009
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení čl. 4, čl. 5 a čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně, údrţbě
a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o veřejné zeleni)
250/2009 Sb. (Pl. ÚS 47/06) – 2. 6. 2009
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení čl. 2 odst. 1, odst. 2 písm. a) aţ f), čl. 2a a 3 obecně
závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně ţivotního
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
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253/2009 Sb. (Pl. ÚS 41/08) – 26. 5. 2009
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky
města Chrastava č. 4/2007, o stanovení podmínek spalování rostlinných materiálů
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních
Usnesení Pl. ÚS 5/08 – 7. 4. 2009
ve věci o návrhu ministra vnitra na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky Statutárního města
Karlovy Vary č. 5/2001, o ochraně před hlukem
119/2009 Sb. (Pl. ÚS 27/06) – 24. 3. 2009
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města
Ostrova č. 1/2005, trţní řád, ve znění nařízení č. 3/2005
Usnesení Pl. ÚS 27/08 – 20. 1. 2009
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kolová č. 9/2001
o digitální technické mapě obce Kolová s částmi Kolová a Háje
22/2009 Sb. (Pl. ÚS 46/06) – 21. 10. 2008
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně
č. 12/1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
434/2008 Sb. (Pl. ÚS 33/05) – 12. 8. 2008
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky
města Krupky č. 12/2004, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích
406/2008 Sb. (Pl. ÚS 6/08) – 5. 8. 2008
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří
č. 2/2005, o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci
287/2008 Sb. (Pl. ÚS 5/07) – 30. 4. 2008
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007,
o místních poplatcích, v příloze č. 1 bodu 2. písm. a) číselných označení pozemků 916, 10,
93/7, zapsaných ve zjednodušené evidenci v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj
286/2008 Sb. (Pl. ÚS 35/06) - 22. 4. 2008
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004,
o zajištění a udrţování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních
záleţitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a drţením psů na území obce Kořenov
20/2008 Sb. (Pl. ÚS 45/06) - 11. 12. 2007
ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova
č. 4/2005, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
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Usnesení Pl. ÚS 37/06 – 12. 7. 2007
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Karlovy Vary
č. 20/2006, o podmínkách boje proti přenosným nemocem a škodlivým hlodavcům
Usnesení Pl. ÚS 31/06 – 9. 7. 2007
ve věci návrhu na zrušení čl. 1 odst. 2 a 3 nařízení města Mariánské Lázně č. 1/2002,
o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
191/2007 Sb. (Pl. ÚS 21/06) – 12. 6. 2007
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3/2004, o pořádku
a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky
města Vodňany č. 1/2005
190/2007 Sb. (Pl. ÚS 30/06) – 22. 5. 2007
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrov
č. 6/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2005, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za uţívání veřejného
prostranství a mění a ruší některé další obecně závazné vyhlášky města Ostrov
189/2007 Sb. (Pl. ÚS 44/06) – 3. 4. 2007
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko
č. 3/2003, o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko
164/2007 Sb. (Pl. ÚS 20/06) – 29. 3. 2007
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Boţí Dar
č. 1/2003, o místních poplatcích
163/2007 Sb. (Pl. ÚS 10/06) – 13. 3. 2007
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 17/2004,
o vymezení veřejných prostranství, na nichţ se zakazuje prostituce, a obecně závazné
vyhlášky statutárního města Plzně č. 3/2006, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného
pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichţ se zakazuje prostituce
162/2007 Sb. (Pl. ÚS 42/05) – 8. 3. 2007
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 32/01, o zajištění
veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí
na území města Kladna
161/2007 Sb. (Pl. ÚS 69/04) – 8. 3. 2007
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad
Labem č. 1/2004, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku
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129/2007 Sb. (Pl. ÚS 4/05) – 6. 3. 2007
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad
Labem č. 81/2001, k zajištění udrţování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
ţivotního prostředí, veřejné zeleně a k uţívání zařízení obce slouţících potřebám veřejnosti
128/2007 Sb. (Pl. ÚS 34/06) – 20. 2. 2007
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 25/2005 města Mladá Boleslav, kterou se mění
a doplňuje vyhláška č. 12/2004, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích
Usnesení Pl. ÚS 32/06 – 16. 1. 2007
ve věci návrhu na zrušení čl. 1 a čl. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzeň
č. 24/2004 o některých povinnostech chovatelů zvířat
Usnesení Pl. ÚS 11/06 – 3. 1. 2007
ve věci nařízení města Loun č. 6/2004, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
20/2007 Sb. (Pl. ÚS 41/04) – 5. 12. 2006
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003,
k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
19/2007 Sb. (Pl. ÚS 39/06) – 14. 11. 2006
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské
Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, vyuţívání a zneškodňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
18/2007 Sb. (Pl. ÚS 36/06) – 14. 11. 2006
ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2, odst. 3 písm. d) a čl. 3 odst. 4 v oddílu II obecně
závazné vyhlášky města Ostrov, č. 2/2002, o nakládání s komunálním odpadem
520/2006 Sb. (Pl. ÚS 38/05) – 19. 9. 2006
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č.1/2004, o veřejné
zeleni
519/2006 Sb. (Pl. ÚS 24/06) – 10. 10. 2006
ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrov, č. 2/2004,
o místním poplatku ze vstupného
518/2006 Sb. (Pl. ÚS 26/06; Svazek č. 42, Nález č. 166, str. 389) – 19. 9. 2006
ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky
města Ostrov č. 8/2004, o stanovení podmínek k zabezpečení poţární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob
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487/2006 Sb. (Pl. ÚS 25/06; Svazek č. 42, Nález č. 165, str. 381) – 19. 9. 2006
ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5, 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004,
Poţárního řádu města Ostrova
486/2006 Sb. (Pl. ÚS 57/05; Svazek č. 42, Nález č. 160, str. 317) – 13. 9. 2006
ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový
Bor č. 14/2004, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích
475/2006 Sb. (Pl. ÚS 16/06; Svazek č. 42, Nález č. 147, str. 183) – 1. 8. 2006
ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004, o stavební uzávěře
459/2006 Sb. (Pl. ÚS 15/06; Svazek č. 42, Nález č. 129, str. 3) – 11. 7. 2006
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002,
o provedení speciální ochranné deratizace
445/2006 Sb. (Pl. ÚS 3/05 Svazek č. 41, Nález č. 114, str. 417) – 6. 6. 2006
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkova č. 5/2003, o některých
povinnostech chovatelů zvířat
444/2006 Sb. (Pl. ÚS 68/04; Svazek č. 41, Nález č. 113, str. 407) – 6. 6. 2006
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95, o zákazu
komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce
Usnesení II. ÚS 437/03 - 22. 3. 2006
k vyhlášce o cenové regulaci, stanovené zastupitelstvem obce dle vyhlášky MF č. 585/1990
Sb. (o cenách). OZV jako nulitní právní akt. Určování, zda je vyhláška vydána v samostatné
nebo přenesené působnosti
196/2006 Sb. (Pl. ÚS 32/05; Svazek č. 40, Nález č. 5, str. 45) – 10. 1. 2006
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Dobříše č. 5/2004, o zabezpečení místních
záleţitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek
na veřejném prostranství
Nález III. ÚS 253/04 (Svazek č. 40, Nález č. 23, str. 191) – 25. 1. 2006
k právní povaze trţního řádu obce (nařízení obce podle § 18 ţivnostenského zákona)
a k následkům jeho porušení
476/2005 Sb. (Pl. ÚS 27/04; Svazek č. 39, Nález č. 204, str. 157) – 1. 11. 2005
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003, o závazných
částech územního plánu sídelního útvaru města Planá
470/2005 Sb. (Pl. ÚS 7/04; Svazek č. 39, Nález č. 189, str. 11) - 4. 10. 2005
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Louny o komunálním odpadu
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Usnesení IV. ÚS 572/05 – 5. 9. 2005
Právní předpis obce (trţní řád) není zásahem.
302/2005 Sb. (Pl. ÚS 1/05; Svazek č. 37, Nález č. 122, str. 545) – 14. 6. 2005
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svojšín č. 5/2003, o místních
poplatcích
301/2005 Sb. (Pl. ÚS 35/04; Svazek č. 37, Nález č. 111, str. 441) – 31. 5. 2005
ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Psáry ze dne 25. června 2003, o stavební uzávěře
280/2005 Sb. (Pl. ÚS 62/04; Svazek č. 37, Nález č. 108, str. 409) – 17. 5. 2005
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Chuchelna č. 2/2003, o zásadách
chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických
druhů zvířat na území obce
Usnesení III. ÚS 23/05 - 4. 5. 2005
Obecně závaznou vyhlášku a vyhlášení závazných částí územního plánu nelze povaţovat
za zásah či za jiné opatření do zaručených práv. Návrh na zrušení OZV je „vţdy“ návrhem
na zrušení právního předpisu.
227/2005 Sb. (Pl. ÚS 49/03; Svazek č. 37, Nález č. 95, str. 285) – 28. 4. 2005
ve věci návrhu na zrušení obecně závazných vyhlášek obce Jindřichovice pod Smrkem
č. 3/2005, 5/2005 a 1/2004, kterou se upravují vztahy mezi úředníky státní správy
a samosprávou
210/2005 Sb. (Pl. ÚS 63/04; Svazek č. 36, Nález č. 61, str. 663) – 22. 3. 2005 *)
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003, o náhradách
za ekologickou újmu při záborech veřejné zeleně v majetku města Prostějova
Usnesení II. ÚS 61/05 – 24. 2. 2005
Obecně závaznou vyhlášku o vyhlášení závazných částí územního plánu nelze povaţovat
za zásah.
90/2005 Sb. (Pl. ÚS 9/04; Svazek č. 36, Nález č. 13, str. 139) – 25. 1. 2005 *)
ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003, o vyhlášení stavební uzávěry pro
část katastrálního území Lipník
Usnesení Pl. ÚS 36/04 – 2. 11. 2004
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Pavlov č. 3/2004, upravující vztah
mezi úředníky státní správy a samosprávou, schválené zastupitelstvem obce Pavlov
583/2004 Sb. (Pl. ÚS 17/02; Svazek č. 35, Nález č. 150, str. 95) – 20. 10. 2004
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001, ze dne
12. března 2001, o chovu a drţení zvířat na území obce
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567/2004 Sb. (Pl. ÚS 50/03; Svazek č. 34, Nález č. 133, str. 343) – 21. 9. 2004
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu
č. 582/1998, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné
vyhlášky města Chebu č. 3/2003
57/2004 Sb. (Pl. ÚS 38/03; Svazek č. 32, Nález č. 4, str. 23) – 13. 1. 2004
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95, o zákazu
komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice
Usnesení Pl. ÚS 39/03 – 18. 12. 2003
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chodov č. 2/2003, o stanovení
konce provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných zařízení sluţeb
205/2003 Sb. (Pl. ÚS 39/02; Svazek č. 30, Nález č. 97, str. 405) – 24. 6. 2003
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vraţné č. 02/2001, o místním
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání
a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001
Usnesení Pl. ÚS 35/02 – 11. 3. 2003
ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 písm. c) a čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Kutná
Hora č. 6/02, k zajištění místních záleţitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem zvířat
na území města
556/2002 Sb. (Pl. ÚS 16/02; Svazek č. 28, Nález č. 152, str. 367) – 10. 12. 2002
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001,
o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání
a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení Pl. ÚS 22/02 (Svazek č. 28, Usnesení č. 40, str. 463) – 18. 11. 2002
ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Jirkov ze dne 11. 7. 2001, o stanovení koeficientů pro
přepočet sazeb daně z nemovitostí; Kriteria posuzování hranice mezi samostatnou
a přenesenou působností obcí
Usnesení IV. ÚS 552/02 – 27. 9. 2002
Právní předpis obce jako jiný zásah
Usnesení IV. ÚS 92/02 – 17. 4. 2002
Oprávnění obce regulovat dobu konání veřejně přístupných akcí.
8/2002 Sb. (Pl. ÚS 20/01; Svazek č. 24, Nález č. 176, str. 305) – 20. 11. 2001
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. února 2001,
o místních poplatcích
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270/2001 Sb. (Pl. ÚS 1/01; Svazek č. 23, Nález č. 110, str. 79-86) – 11. 7. 2001
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. června 2000,
o zabezpečení veřejného pořádku ve městě
269/2001 Sb. (Pl. ÚS 23/2000; Svazek č. 23, Nález č. 109, str. 73-78) – 11. 7. 2001
ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/1997,
o místních poplatcích
240/2001 Sb. (Pl. ÚS 2/2000; Svazek č. 22, Nález č. 85, str. 215-219) - 12. 6. 2001
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne 14. listopadu
1996, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku
Usnesení Pl. ÚS 10/01 (Svazek č. 22, Usnesení č. 19, str. 373) – 17. 5. 2001
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 37/2000, kterou se
stanoví poplatek za sběr, třídění, vyuţívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob
jeho výběru
129/2001 Sb. (Pl. ÚS 23/99; Svazek č. 21, Nález č. 52, str. 445-450) – 27. 3. 2001
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku - Místku z 29. září 1998
č. 11/98, o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek
Usnesení Pl. ÚS 48/2000 (Svazek č. 21, Usnesení č. 10, str. 511-512) – 13. 3. 2001
Zastavení řízení o návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 30/1996,
o ochraně nočního klidu, ze dne 13. června 1996 (vyhláška byla zrušena dřív, neţ ústavní
soud rozhodoval)
51/2001 Sb. (Pl. ÚS 4/2000; Svazek č. 20, Nález č. 189, str. 311-317) – 19. 12. 2000 *)
ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a čl.
4 obecně závazné vyhlášky města Písku ze dne 10. listopadu 1998 č. 8/1998, o některých
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku
239/1999 Sb. (Pl. ÚS 14/99; Svazek č. 16, Nález č. 143, str. 69-75) – 19. 10. 1999
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/1999
o veřejném pořádku, udrţování čistoty a ochraně ţivotního prostředí na území obce
Usnesení IV. ÚS 411/99 – 8. 10. 1999
K moţnosti napadnou ústavní stíţnost územní plán (a usnesení zastupitelstva, jímţ byl
schválen). K otázce, zda můţe územní plán zasáhnout do práv osob
Usnesení I. ÚS 454/99 (Svazek č. 16, Usnesení č. 63, str. 349) – 6. 10. 1999
Stíţnost fyzických osob na OZV obce Průhonice č. 1/1999, o závazné části územního plánu
Usnesení II. ÚS 451/99 – 5. 10. 1999
ústavní stíţností nelze napadnout obecně závaznou vyhlášku o územním plánu.
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216/1999 Sb. (Pl. ÚS 5/99; Svazek č. 15, Nález č. 112, str. 93-98) – 17. 8. 1999
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. prosince 1993
č. 22/93, o zákazu pouţívání zábavné pyrotechniky
162/1999 Sb. (Pl. ÚS 42/97; Svazek č. 14, Nález č. 85, str. 213-219) – 8. 6. 1999
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 ze dne
11. července 1996, o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku
126/1999 Sb. (Pl. ÚS 4/98; Svazek č. 14, Nález č. 78, str. 147-153) – 19. 5. 1999
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října
1997, o chovu a drţení zvířat na území města Kravaře
99/1999 Sb. (Pl. ÚS 32/97; Svazek č. 14, Nález č. 60, str. 47-51) – 27. 4. 1999
ve věci návrhu na zrušení části I - Hrací přístroje obecně závazné vyhlášky města Jablonce
nad Nisou k veřejnému pořádku ze dne 26. června 1997
69/1999 Sb. (Pl. ÚS 15/97; Svazek č. 13, Nález č. 24, str. 169-175) – 16. 2. 1999
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52/1996,
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku
28/1999 Sb. (Pl. ÚS 17/98; Svazek č. 13, Nález č. 6, str. 39-44) – 19. 1. 1999
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu
1994, o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města
Jeseníku
293/1998 Sb. (Pl. ÚS 38/97; Svazek č. 12, Nález č. 144, str. 331-347) – 24. 11. 1998
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku
a čistotě ve městě
Usnesení III. ÚS 258/98 (Svazek č. 12, Usnesení č. 53, str. 439-441) – 24. 9. 1998
K povaze rozhodnutí obce učiněného v rámci její samostatné působnosti; záměr obce nakládat
s obecním majetkem
216/1998 Sb. (Pl. ÚS 14/98; Svazek č. 11, Nález č. 89, str. 287-292) – 25. 8. 1998
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vikýřovice č. 9/96 ze dne 22. ledna
1996, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku
Usnesení Pl. ÚS 13/98 – 19. 5. 1998
Zastavení řízení o návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky, pokud byl předpis obcí zrušen.
128/1998 Sb. (Pl. ÚS 28/97; Svazek č. 11, Nález č. 50, str. 3-8) – 5. 5. 1998
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice č. 1/1997 ze dne 2. dubna
1997, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku
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120/1998 Sb. (Pl. ÚS 22/97; Svazek č. 10, Nález č. 46, str. 309-311) – 21. 4. 1998
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97 ze dne
28. května 1997, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záleţitostí veřejného
pořádku
Usnesení Pl. ÚS 37/97 – 11. 3. 1998
ve věci návrhu na zrušení části vyhlášky města Blatná č. 1/95, o hospodaření s byty, které
jsou v majetku města ze dne 10. května 1995
62/1998 Sb. (Pl. ÚS 21/97; Svazek č. 10, Nález č. 33, str. 217-221) – 10. 3. 1998
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března
1997, o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov
351/1997 Sb. (Pl. ÚS 18/97; Svazek č. 9, Nález č. 134, str. 209-217) – 4. 11. 1997
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96, o omezení
některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
350/1997 Sb. (Pl. ÚS 17/97; Svazek č. 9, Nález č. 123, str. 125-138) – 8. 10. 1997
ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany
č. 1/97 ze dne 19. března 1997, o veřejném pořádku a čistotě města
300/1997 Sb. (Pl. ÚS 16/97; Svazek č. 9, Nález č. 116, str. 83-87) – 30. 9. 1997
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ţatce č. 47 ze dne 26. září 1996,
o regulaci trhového prodeje ve městě Ţatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997
Usnesení I. ÚS 304/97 (Svazek č. 9, Usnesení č. 15, str. 443) – 11. 9. 1997
K povinnosti dodrţovat pozastavenou obecně závaznou vyhlášku
221/1997 Sb. (Pl. ÚS 9/97; Svazek č. 8, Nález č. 93, str. 357-360) – 8. 7. 1997
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února
1993, o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
136/1997 Sb. (Pl. ÚS 7/97; Svazek č. 8, Nález č. 68, str. 175-181) – 4. 6. 1997
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne
16. prosince 1996, o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území
města Šumperka
119/1997 Sb. (Pl. ÚS 33/95; Svazek č. 6, Nález č. 77, str. 51-56) – 17. 9. 1997
(opravné usnesení k 71/1997 Sb.) ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města
Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995, o jazykovém provedení firemních značení a nápisů
na území města Znojma
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118/1997 Sb. (Pl. ÚS 42/96; Svazek č. 7, Nález č. 43, str. 291-296) – 22. 4. 1997
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu
1996, k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na území obce Otnice
71/1997 Sb. (Pl. ÚS 37/96; Svazek č. 7, Nález č. 28, str. 185-190) – 18. 3. 1997
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne
17. září 1996, k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
Usnesení Pl. ÚS 29/96 – 11. 3. 1997
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Věšín, vydané za účelem zajištění
realizace záměrů Obecního zastupitelstva obce Věšín, ve fázi zahájení prací na územním
plánu obce
Usnesení Pl. ÚS 27/96 – 5. 3. 1997
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky obce Hvoţďany k zajištění realizace záměrů zahájení
prací na urbanistické studii obce
Usnesení Pl. ÚS 30/96 – 29. 1. 1997
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Volenice, o pozastavení
geologických prácí pro vyhledávání a průzkum loţisek vyhrazených nerostů
Usnesení Pl. ÚS 28/96 – 20. 1. 1997
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Roţmitálu pod Třemšínem o zajištění realizace
záměrů Městského zastupitelstva ve fázi dokončování územního plánu
294/1996 Sb. (Pl. ÚS 1/96; Svazek č. 6, Nález č. 120, str. 369-376) – 19. 11. 1996
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne
25. července 1994, o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících
sympatie ke komunismu
260/1996 Sb. (Pl. ÚS 33/95; Svazek č. 6, Nález č. 77, str. 51-56) – 17. 9. 1996
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února
1995, o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
204/1996 Sb. (Pl. ÚS 4/96; Svazek č. 5, Nález č. 65, str. 497-501) – 10. 7. 1996
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994,
o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda
203/1996 Sb. (Pl. ÚS 43/95; Svazek č. 5, Nález č. 60, str. 461-465) – 3. 7. 1996
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne
25. října 1994 č. 7/94, o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy
na území města Hořice
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202/1996 Sb. (Pl. ÚS 45/95; Svazek č. 5, Nález č. 46, str. 379-385) – 11. 6. 1996
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září
1994, o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města
Pardubic
192/1996 Sb. (Pl. ÚS 42/95; Svazek č. 5, Nález č. 47, str. 387-392) – 12. 6. 1996
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995, o zákazu
komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
125/1996 Sb. (Pl. ÚS 41/95; Svazek č. 5, Nález č. 34, str. 277-281) – 24. 4. 1996
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95, o zákazu propagace stran a hnutí
šířících národnostní, náboţenskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
123/1996 Sb. (Pl. ÚS 40/95; Svazek č. 5, Nález č. 30, str. 249-256) – 17. 4. 1996
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/1993,
o zvláštním reţimu uţívání veřejného prostranství náměstí Svobody
109/1996 Sb. (Pl. ÚS 44/95; Svazek č. 5, Nález č. 20, str. 165-169) – 26. 3. 1996
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října
1994, o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky
108/1996 Sb. (Pl. ÚS 31/95; Svazek č. 5, Nález č. 24, str. 203-208) - 2. 4. 1996
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského
Hradiště č. 8/95, o ochraně nočního klidu
14/1996 Sb. (Pl. ÚS 29/95; Svazek č. 4, Nález č. 85, str. 301-305) – 19. 12. 1995
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995, o zákazu propagace
stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboţenskou a třídní nenávist na území města Ústí
nad Labem
280/1995 Sb. (Pl. ÚS 14/95; Svazek č. 4, Nález č. 68, str. 163-169) – 25. 10. 1995
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice
o udrţování pořádku v obci a o místních poplatcích
272/1995 Sb. (Pl. ÚS 13/95; Svazek č. 4, Nález č. 75, str. 225-229) – 8. 11. 1995
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/1994, o dopravě
ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994
Usnesení Pl. ÚS 20/95 (Svazek č. 4, Usnesení č. 18, str. 341) – 31. 7. 1995
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Suchomasty „O zákazu propagace
komunismu, fašismu a rasismu a šíření náboţenské a politické třídní nenávisti na území obce
Suchomasty“; k posouzení věcí náleţejících do samostatné působnosti obcí

12

80/1995 Sb. (Pl. ÚS 24/94; Svazek č. 3, Nález č. 19, str. 113) – 11. 4. 1995
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích
18/1995 Sb. (Pl. ÚS 27/94; Svazek č. 3, Nález č. 4, str. 13-15) - 24. 1. 1995
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993,
o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu
17/1995 Sb. (Pl. ÚS 19/94; Svazek č. 3, Nález č. 3, str. 9-12) – 24. 1. 1995
ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III obecně závazné vyhlášky obce Vráţ ze dne
13. června 1994, o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
9/1995 Sb. (Pl. ÚS 28/94; Svazek č. 3, Nález č. 2, str. 7-8) – 17. 1. 1995
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz
a skládkování tuhého domovního odpadu, přijaté dne 22. dubna 1994
Usnesení Pl. ÚS 30/94 – 28. 12. 1994
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města K.n.V., č. 9/94 „O zákazu
propagace fašismu a komunismu“; návrh byl odmítnut
Usnesení Pl. ÚS 21/94 – 8. 12. 1994
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5 města V. n. J. „Zákazu agitace
a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu“; návrh byl
odmítnut.
231/1994 Sb. (Pl. ÚS 18/94; Svazek č. 2, Nález č. 50, str. 93-102) – 8. 11. 1994
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov Trţní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků
194/1994 Sb. (Pl. ÚS 17/94; Svazek č. 2, Nález č. 45, str. 51-55) – 4. 10. 1994
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994,
o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy
179/1994 Sb. (Pl. ÚS 47/93; Svazek č. 2, Nález č. 39, str. 3-6) – 23. 8. 1994
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991, o úpravě
podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického
charakteru ve městě Olomouci
Usnesení I. ÚS 92/94 (Svazek č. 2, Usnesení č. 15, str. 233-234) – 25. 7. 1994
Legislativní činnost není důvodem pro podání ústavní stíţnosti (sama o sobě)
141/1994 Sb. (Pl. ÚS 20/93; Svazek č. 1, Nález č. 33, str. 245) – 14. 6. 1994
ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku
ze vstupného na hrad, přijaté dne 19. února 1991
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120/1994 Sb. (Pl. ÚS 39/93; Svazek č. 1, Nález č. 21, str. 153-157) – 26. 4. 1994
ve věci návrhu na zrušení části I odst. 4 a částí II, III a IV obecně závazné vyhlášky obce
Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz,
přijaté dne 14. prosince 1991
119/1994 Sb. (Pl. ÚS 27/93; Svazek č. 1, Nález č. 20, str. 147-151) – 26. 4. 1994
ve věci návrhu na zrušení článku III odst. 6, článku IV odst. 1 a článku V odst. 1 obecně
závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města,
přijaté dne 10. prosince 1992
97/1994 Sb. (Pl. ÚS 49/93; Svazek č. 1, Nález č. 15, str. 107-111) – 5. 4. 1994
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu
majetku města Kuřimi
96/1994 Sb. (Pl. ÚS 38/93; Svazek č. 1, Nález č. 14, str. 99-105) – 5. 4. 1994
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení
veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem
95/1994 Sb. (Pl. ÚS 29/93; Svazek č. 1, Nález č. 13, str. 95-98) – 5. 4. 1994
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při
hospodaření s byty v majetku města
94/1994 Sb. (Pl. ÚS 26/93; Svazek č. 1, Nález č. 12, str. 87-93) - 5. 4. 1994
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny o ochraně majetku občanů
a zabezpečení veřejného pořádku ve městě Bílině
93/1994 Sb. (Pl. ÚS 14/93; Svazek č. 1, Nález č. 11, str. 83-85) – 5. 4. 1994
ve věci návrhu na zrušení ust. článku 7 odst. 2 a článku 8 obecně závazné vyhlášky obce
Bludov ze dne 2. září 1992, kterou by přijat „Domovní řád“
92/1994 Sb. (Pl. ÚS 8/93; Svazek č. 1, Nález č. 10, str. 77-82) – 5. 4. 1994
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného
pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě
35/1994 Sb. (Pl. ÚS 5/93; Svazek č. 1, Nález č. 4, str. 35-40) – 19. 1. 1994 *)
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ţďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby
na území města Ţďár nad Sázavou
Usnesení Pl. ÚS 48/93 (Svazek č. 2, Usnesení č. 7, str. 209) – 20. 1. 1994
ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Rakovníku na zrušení čl. 1 obecně závazné
vyhlášky města Rakovník č. 8/93, o stanovování místní úpravy silničního provozu
(Ústavnímu soudu nepřísluší rozhodovat o zrušení obecně závazné vyhlášky, která není
v souladu s obecně závazným předpisem vydaným ústředním orgánem státní správy
k provedení zákona)
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Usnesení Pl. ÚS 23/93 – 3. ledna 1994
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 24/1993, o cenové regulaci
nájmů z nebytových prostor
Usnesení Pl. ÚS 9/93 – 14. 12. 1993
ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Berouně na zrušení vyhlášky obce Karlštejn;
odmítnutí návrhu pro nepříslušnost ÚS
Usnesení Pl. ÚS 31/93 – 24. 1. 1993
ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Chomutově na zrušení obecně závazné vyhlášky
městského zastupitelstva v Jirkově k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
Jirkov
___________________________________________________________________________
ČÁST DRUHÁ – K OSTATNÍM OTÁZKÁM (VÝBĚR)
Obecné otázky
Usnesení III. ÚS 76/09 – 11. 2. 2009
o ústavní stíţnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2008, č.j.
12 Ca 12/2008-23, a o návrhu na zrušení § 1 odst. 4 ve slově "samostatně" a § 123 ve slovech
"do zastupitelstva hlavního města Prahy a" zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Usnesení III. ÚS 2498/08 – 5. 2. 2009
o ústavní stíţnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2008 č. j. 28 Cdo
1576/2006-94, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2006 č. j. 20 Co 12/2006-75
a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 10. 2005 č. j. 24 C 185/2004-54
(pozemní komunikace)
Usnesení IV. ÚS 1685/08 – 2. 9. 2008
ve věci ústavní stíţnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č.j.
3 Aps 1/2008-151 – realizace práv občana obce
Usnesení I. ÚS 2819/07 – 15. 7. 2008
ve věci ústavní stíţnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2007, č. j.
3 Aps 5/2006-55 – realizace práv občana obce; neveřejná zasedání zastupitelstva obce
Usnesení IV. ÚS 2647/07 – 3. 7. 2008
ve věci ústavní stíţnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2007, č. j.
3 Aps 7/2006-103 – realizace práv občana obce
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Usnesení I. ÚS 454/08 – 4. 6. 2008
ve věci ústavní stíţnosti proti postupu zastupitelstva kraje při realizaci práv občana kraje
(právo vyjádřit své stanovisko), spojená s návrhem na zrušení části jednacího řádu
Usnesení Pl. 18/08 – 3. 6. 2008
Kompetenční spor mezi obcemi Dolní Novosedly a Záhoří o výkon územní působnosti nad
dřívější osadou Třešně
Usnesení III. ÚS 2610/07 – 29. 2. 2008
ve věci ústavní stíţnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. července
2007, č. j. 3 Aps 6/2006-76 – realizace práv občana obce
Usnesení II. ÚS 200/08 – 26. 2. 2008
ve věci ústavní stíţnosti proti postupu Zastupitelstva hl. m. Prahy v souvislosti s projednáním
petice občanů.
Usnesení I. ÚS 22/08 – 20. 2. 2008
ve věci návrhu na zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2007, č. j.
8 Ao 3/2007-48 (řízení o přezkumu opatření obecné povahy – usnesení zastupitelstva
hlavního města Prahy č. 40/14 ze dne 14. 9. 2006, jímţ byl mj. schválen návrh změny Z
1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy)
18/2008 Sb. (Pl. 50/06) – 20. 11. 2007
ve věci návrhu skupiny senátorů na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000
Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
a na zrušení přílohy č. 2.
Nález Pl. ÚS 5/04 – 25. 9. 2007
ve věci návrhu Zastupitelstva Jihomoravského kraje proti 1) České republice – Ministerstvu
zdravotnictví, 2) České republice – Ministerstvu financí, 3) České republice – Ministerstvu
vnitra, v kompetenčním sporu mezi státním orgánem a územním samosprávným celkem,
o rozsah kompetencí k zabezpečení lékařské sluţby první pomoci
Usnesení II. ÚS 265/07 – 6. 6. 2007
Komunální ústavní stíţnost proti zahájení trestního stíhání členů zastupitelstva obce. Trestní
stíhání členů zastupitelstva pro nakládání s majetkem.
Usnesení IV. ÚS 671/07 – 25. 4. 2007
K aplikaci povinnosti obce podle § 35 zákona o obcích pečovat o uspokojování potřeb občanů
(potřeby bydlení)
Usnesení Pl. ÚS 47/05 – 19. 2. 2007
Návrh na zrušení ustanovení § 99a zákona č. 258/2000 Sb.
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Usnesení IV. ÚS 606/06 – 27. 2. 2007
Ústavní stíţnost obce proti usnesení vlády ČR o převodu nepotřebného vojenského majetku.
Usnesení III. ÚS 207/07 – 22. 2. 2007
ve věci ústavní stíţnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2006 č. j.
12 Ca 121/2006-64, spojené s návrhem na zrušení ust. § 121 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ust. § 123 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v části "do zastupitelstva
hlavního města Prahy a", ust. § 20 odst. 5 zák. č. 424/1991 Sb., v části "a člena zastupitelstva
hlavního města Prahy", ust. § 20 odst. 7 zák. č. 424/1991 Sb., v části "a člena zastupitelstva
hlavního města Prahy", a ust. § 45 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., v části upravující 5%
uzavírací klauzuli
Usnesení IV. ÚS 548/06 – 27. 11. 2006
ve věci ústavní stíţnosti Zlínského kraje proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení
výkonu usnesení zastupitelstva kraje, kterým bylo rozhodnuto o transformaci nemocnic
(ve vztahu k § 99a zákona č. 258/2000 Sb.); řízení zastaveno
483/2006 Sb. (Pl. ÚS 51/06; Svazek č. 42, Nález č. 171, str. 471) – 27. 9. 2006
ve věci návrhu na zrušení zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.
Usnesení Pl. ÚS 43/03 – 23. 5. 2006
Ke stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností.
Nález III. ÚS 361/05 (Svazek č. 39, Nález č. 213, str. 267) – 24. 11. 2005
ve věci ústavní stíţnosti člena zastupitelstva proti usnesení zastupitelstva – zánik mandátu
člena zastupitelstva obce podle zákona o střetu zájmů
Usnesení III. ÚS 336/05 - 27. 10. 2005
Jmenování vedoucích úseků (nadřízených vedoucím odborů); výklad § 102 odst. 2 písm. g)
zákona o obcích.
Nález č. 211/2005 Sb. (Pl. ÚS 21/02; Svazek č. 36, Nález č. 59, str. 631) – 22. 3. 2005
ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona o obcích (veřejná prostranství)
Usnesení III. ÚS 11/04 (Svazek č. 36, Usnesení č. 4, str. 769) - 17. 2. 2005
Kritika starostky za výkon funkce a ochrana osobnosti
Usnesení III. ÚS 179/04 – 24. 11. 2004
Ústavní stíţnost proti usnesení zastupitelstva města (slučování škol) a proti postupu
Ministerstva vnitra při výkonu dozoru. Samotný fakt, ţe zrušením školy musí děti „dojíţdět“
jinam, není porušením práva na vzdělání.
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Nález č. 568/2004 Sb. (Pl. ÚS 52/03; Svazek č. 35, Nález č. 152, str. 117) – 20. 10. 2004
Postup podle podzákonného právního předpisu po zrušení zákonného zmocnění; k moţnosti
zrušení takového podzákonného předpisu v těchto případech
Usnesení II. ÚS 120/03 (nepublikováno) – 5. 10. 2004
Ústavní stíţnost Libereckého kraje proti předání zadluţených nemocnic
Usnesení III. ÚS 74/03 (nepublikováno) – 12. 6. 2004
Ústavní stíţnost Plzeňského kraje proti předání zadluţených nemocnic
Usnesení II. ÚS 770/02 (Svazek č. 33, Usnesení č. 28, str. 495) – 5. 5. 2004
K (ne)platnosti a (ne)existenci právního předpisu (i podzákonného), který je v rozporu
s ústavním pořádkem (případně který je vydán na základě neústavního zákonného zmocnění
Nález č. 299/2004 Sb. (Pl. ÚS 38/02; Svazek č. 32, Nález č. 36, str. 345) – 9. 3. 2004
ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Nález č. 211/2003 Sb. (Pl. ÚS 5/03; Svazek č. 30, Nález č. 109, str. 499) – 9. 7. 2003
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce.
Usnesení II. ÚS 282/02 – 15. 4. 2003
Ústavní stíţnost proti vyřazení ze seznamu ţadatelů o byt (k aplikaci OZV o pravidlech
pronájmu bytů).
Nález č. 53/2003 Sb. (Pl. ÚS 34/02; Svazek č. 29, Nález č. 18, str. 141) – 5. 2. 2003
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Nález II. ÚS 560/01 (Svazek č. 30, Nález č. 49, str. 25) – 1. 4. 2003
K zastupování starosty místostarostou
Nález IV. ÚS 331/02 (Svazek č. 27, Nález č. 113, str. 245) - 30. 9. 2002
Omezení dozorového zásahu ze strany státu (čl. 101 odst. 4 Ústavy); odvolání místostarostky
bez předchozího zveřejnění informace o tomto bodu jednání
Nález č. 404/2002 (Pl. ÚS 1/02; Svazek č. 27, Nález č. 104, str. 167) – 13. 8. 2002
ve věci návrhu na zrušení § 19 odst. 1 zákona o krajích
Usnesení II. ÚS 18/02 (Svazek č. 25, Usnesení č. 5, str. 361) – 1. 2. 2002
K postavení Magistrátu města jako „orgánu státu“; k oprávnění správního orgánu podat
ústavní stíţnost
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Nález III. ÚS 275/01 (Svazek č. 24, Nález č. 196, str. 471) - 13. 12. 2001
K posuzování zákonných zmocnění
Usnesení III. ÚS 458/01 – 15. 10. 2001
Ústavní stíţnost obce proti rozhodnutí okresního úřadu o pozastavení účinnosti její obecně
závazné vyhlášky (k povaze rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky)
Usnesení I. ÚS 339/01 (Svazek č. 23, Usnesení č. 33, str. 383) – 5. 9. 2001
Ústavní stíţnost zastupitelstva kraje; k zákonu č. 157/2000 Sb.
Usnesení II. ÚS 240/2000 - 13. 6. 2001
Ústavní stíţnost proti usnesení zastupitelstva obce o odvolání z funkce člena komise. Podání
dozorového podnětu není „prostředkem ochrany“ ve smyslu zákona o Ústavním soudu.
Nález III. ÚS 429/2000 (Svazek č. 22, Nález č. 64, str. 71) – 19. 4. 2001
Kompetenční spor – rozhodování o odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu v souvislosti
s krajským zřízením.
Nález č. 241/2001 Sb. (Pl. ÚS 55/2000; Svazek č. 22, Nález č. 62, str. 55) – 18. 4. 2001
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách.
Usnesení III. ÚS 111/01 (Svazek č. 22, Usnesení č. 12, str. 345) – 5. 4. 2001
K pojmu veřejné prostranství
Usnesení Pl. ÚS 3/99 (Svazek č. 21, Usnesení č. 6, str. 487) – 20. 2. 2001
Souhlas obce k nakládání s komunálním odpadem
Usnesení Pl. ÚS 38/2000 (Svazek č. 20, Usnesení č. 43, str. 369-375) – 7. 12. 2000
ve věci návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Usnesení III. ÚS 643/2000 – 28. 11. 2000
K aktivní legitimaci k podání ústavní stíţnosti proti rozsudku civilního soudu (nikoli
zastupitelstvo obce, ale obec jako taková).
Nález II. ÚS 189/2000 (Svazek č. 20, Nález č. 157, str. 115) – 31. 10. 2000
K pojmu „orgán veřejné správy“
Nález I. ÚS 324/99 (Svazek č. 20, Nález č. 156, str. 105) – 31. 10. 2000
Orgán obce jako správní orgán
Nález I. ÚS 471/2000 (Svazek č. 20, Nález č. 140, str. 9) – 4. 10. 2000
Komunální ústavní stíţnost; podmínky pro pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva
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Nález II. ÚS 559/99 (Svazek č. 18, Nález č. 57, str. 39) – 12. 4. 2000
ve věci návrhu na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny vydaného podle původního § 62,
resp. § 62a zákona č. 367/1990 Sb.
Nález č. 107/2000 Sb. (Pl. ÚS 1/2000; Svazek 18, Nález č. 51, str. 7-13) – 5. 4. 2000
ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 62 a § 62a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení I. ÚS 422/99 (Svazek č. 16, Usnesení č. 75, str. 393) – 8. 12. 1999
K právní povaze výměru Ministerstva financí o zařazení určitého zboţí do seznamu zboţí
s regulovanými cenami
Nález II. ÚS 485/98 (Svazek č. 16, Nález č. 173, str. 259-265) – 30. 11. 1999
K právní povaze tzv. poznámek pod čarou
Usnesení Pl. ÚS 5/98 (Svazek č. 14, Usnesení č. 32, str. 309) – 22. 4. 1999
Ke kriteriím posuzování ústavnosti právních předpisů
Nález IV. ÚS 361/98 (Svazek č. 13, Nález č. 41, str. 295) – 11. 3. 1999
Spor o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů samosprávy
Usnesení III. ÚS 236/98 – 20. 10. 1998
Sdělení Ministerstva vnitra o způsobu vyřízení dozorového (stíţnostního) podnětu není
zásahem
Nález III. ÚS 243/96 (Svazek č. 8, Nález č. 61, str. 113) – 22. 5. 1997
Označení ţalovaného - obecní úřad x obec
Nález I. ÚS 107/95 (Svazek 7, Nález č. 23, str. 149-152) – 4. 3. 1997
K povaze normativního aktu; podmínkou platnosti obecně závazných právních předpisů je
jejich řádné vyhlášení způsobem stanoveným zákonem
Usnesení III. ÚS 246/96 (Svazek č. 6, Usnesení č. 25, str. 583) – 3. 10. 1996
Ústavní stíţností se nelze navrhovat (pouze) zrušení právního předpisu
Nález č. 271/1995 Sb. (Pl. ÚS 17/95; Svazek č. 4, Nález č. 67, str. 157) – 25. 10. 1995
K porušení procedury při schvalování územního plánu jako důvod pro jeho zrušení
Nález III. ÚS 105/95 (Svazek č. 6, Nález č. 91, str. 171-176) – 3. 10. 1996
K povaze normativního aktu
Nález I. ÚS 11/95 (Svazek č. 4, Nález č. 46, str. 17) – 7. 9. 1995
K postavení obecního úřadu
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Nález IV. ÚS 106/95 (Svazek č. 5, Nález č. 54, str. 421-424) – 26. 6. 1996
K povaze normativního aktu
Usnesení IV. ÚS 110/94 (Svazek č. 2, Usnesení č. 21, str. 255) - 16. 11. 1994
K návrhu obce na zrušení usnesení vlády a nařízení vlády o územním plánu
Nález II. ÚS 79/94 (Svazek č. 2, Nález č. 47, str. 75) – 26. 10. 1994
K poučovací povinnosti soudu ve vztahu k označení účastníka řízení „obec x obecní úřad“
___________________________________________________________________________
Místní poplatky (mimo rozhodnutí uvedených v části první)
Usnesení II. ÚS 338/03 – 14. 9. 2004
Vznik bezdůvodného obohacení z veřejného prostranství.
Nález Pl. ÚS 23/00 – 11. 7. 2001
(publikovaný pod č. 269/2001 Sb. a č. N 109/23 SbNU 73 Sbírky nálezů a usnesení).
K pojmu „vybrané místo“ a k interpretaci a aplikaci poznámky pod čarou při výkladu
(Dobřichovice)
Usnesení II. ÚS 338/03 – 14. 10. 2004
Uloţení povinnosti obci uhradit bezdůvodné obohacení, které vzniklo tím, ţe určitý pozemek
zařadila jako veřejné prostranství do veřejné zeleně.
Usnesení IV. ÚS 657/02 – 24. 3. 2003
Veřejné prostranství (otázka, zda pronajmutím pozemku, který je veřejným prostranstvím,
nedochází k zániku moţnosti neomezeného uţívání).
Usnesení I. ÚS 436/01 – 10. 9. 2002
Poplatek za uţívání veřejného prostranství (kdy přestává být veřejné prostranství uţíváno.
Usnesení I. ÚS 350/01 – 16. 10. 2001
veřejné prostranství
Nález č. 43/2001 Sb. (Pl. ÚS 14/2000; Svazek č. 21, Nález č. 4, str. 17) – 10. 1. 2001
K místnímu poplatku za nakládání s komunálním odpadem
Usnesení I. ÚS 59/2000 – 25. 4. 2000
Podmínky pro „neomezenou přístupnost“ veřejného prostranství (pro účely poplatku
za uţívání veřejného prostranství).
Usnesení I. ÚS 249/99 (Svazek č. 15, Usnesení č. 55, str. 309) – 7. 9. 1999
K místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
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Usnesení II. ÚS 228/98 – 17. 3. 1999
Započtení pohledávky vůči obci proti povinnosti uhradit místní poplatek
Usnesení IV. ÚS 226/98 (Svazek č. 13, Usnesení č. 23, str. 471) – 15. 3. 1999
K moţnosti jednostranného započtení pohledávky místního poplatku na soukromoprávní
pohledávku poplatníka, kterou má vůči obci
Nález I. ÚS 229/98 (Svazek č. 12, Nález č. 138, str. 2) – 10. 11. 1998
K moţnosti jednostranného započtení pohledávky místního poplatku na soukromoprávní
pohledávku poplatníka, kterou má vůči obci
(Obecně k možnosti započtení soukromoprávních a veřejnoprávních pohledávek viz však
rovněž nálezy III. ÚS 38/05 ze dne 29. září 2005 a III. ÚS 648/04 ze dne 28. července 2005)
___________________________________________________________________________
Dispozice s obecním majetkem
Usnesení IV. ÚS 1475/08 – 6. 10. 2008
ústavní stíţnost obce Police (Vodovod Pomoraví); prokazování souhlasu zastupitelstva obce
s právním úkonem obce (souhlas s členstvím v dobrovolném svazku obcí)
Usnesení IV. ÚS 439/07 – 26. 9. 2008
ústavní stíţnost obce pro porušení práva na samosprávu; k oprávnění učinit prohlášení
o převzetí závazku vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti
Usnesení I. ÚS 2009/07 – 28. 2. 2008
ustavní stíţnost obce proti rozsudkům civilních soudů; otázka platnosti právního úkonu
učiněného bez předchozího rozhodnutí zastupitelstva / rady obce
Usnesení IV. ÚS 490/07 – 27. 2. 2008
k otázce, zda lze pro splnění podmínky zveřejnění záměru sčítat dobu tohoto zveřejnění
Usnesení III. ÚS 395/06 - 3. 12. 2007
Rozhodnutí obce o majetkoprávním úkonu; nepřípustnost Ústavní stíţnosti pro nevyčerpání
všech prostředků ochrany, lze-li ţalovat na neplatnost smlouvy (zde zastaveno řízení civilními
soudy o ţalobě na neplatnost / zrušení usnesení zastupitelstva obce).
Usnesení IV. ÚS 439/07 – 26. 9. 2007
Pozastavení usnesení rady obce o majetkoprávním úkonu po té, co jiţ bylo vykonáno.
K aplikaci nálezu II. ÚS 87/05 (dopady na jednání starosty).
Usnesení I. ÚS 1097/07 – 21. 8. 2007
Kdo schvaluje záměr obce disponovat s majetkem
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Usnesení II. ÚS 724/06 – 8. 1. 2007
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce a vyřazení nemovitosti z vykupovaných
nemovitostí (nedostatek příslušnosti Ústavního soudu)
Usnesení IV. ÚS 85/06 - 9. 11. 2006
Nepříslušnost Ústavního soudu k přezkumu rozhodnutí orgánu obce o majetkoprávním úkonu
Usnesení II. ÚS 580/03 - 8. 3. 2006
Dohoda uzavřená starostou městské části bez předchozího souhlasu rady městské části
(absolutní neplatnost). Rozvedení nálezu sp. zn. II. ÚS 87/04 (starosta byl oprávněn sám
jednat jen tam, kde nešlo o podstatné náleţitosti smlouvy).
Usnesení II. ÚS 404/04 – 16. 2. 2006
Nezveřejnění záměru disponovat s nemovitostí. Porušení zásad pro nakládání s majetkem
obce, stanovených zastupitelstvem obce.
Nález II. ÚS 87/04 (Svazek č. 37, Nález č. 75, str. 63) – 11. 5. 2005
K oprávnění starosty městské části uzavřít dodatek k nájemní smlouvě bez předchozího
schválení radou městské části (ústavní stíţnost Městské části Praha 9); k neplatnosti tato
uzavřeného dodatku
Usnesení I. ÚS 430/04 – 5. 1. 2005
Rozhodování o majetkoprávních úkonech
Usnesení IV. ÚS 501/03 – 9. 6. 2004
K aktivní legitimaci (a naléhavému právnímu zájmu) domáhat se určení neplatnosti smlouvy
uzavřené obcí (pro porušení povinnosti zveřejnit záměr).
Nález IV. ÚS 290/03 (Svazek č. 32, Nález č. 34, str. 321) – 4. 3. 2004
K souhlasu obecního úřadu s uzavřením nájemní smlouvy podle zákona č. 116/1990 Sb., je-li
pronajímatelem obec
Usnesení IV. ÚS 200/03 – 19. 11. 2003
K oprávnění rady obce delegovat rozhodování o uzavírání nájemních smluv na obecní úřad
(před novelou zákona o obcích).
Nález III. ÚS 721/2000 (Svazek č. 23, Nález č. 103, str. 39) – 10. 7. 2001
K oprávnění starosty obce uzavřít smlouvu o půjčce bez předchozího rozhodnutí orgánu obce;
k neplatnosti takto uzavřené smlouvy
Nález IV. ÚS 576/2000 (Svazek č. 22, Nález č. 61, str. 49) – 12. 4. 2001
Avalování směny starostou bez předchozího rozhodnutí zastupitelstva či jiného orgánu obce;
k neplatnosti takto učiněného ručitelského prohlášení
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Usnesení IV. ÚS 724/2000 – 12. 2. 2001
K platnosti právního úkonu učiněného starostou bez předchozího rozhodnutí zastupitelstva
obce a otázka dobré víry jednajících osob.
Usnesení II. ÚS 485/2000 – 30. 11. 2000
K moţnosti napadnout ústavní stíţností usnesení zastupitelstva obce o majetkoprávním
úkonu.
Usnesení III. ÚS 432/97 – 22. 10. 1998
K aktivní legitimaci obce k podání ţaloby na neplatnost smlouvy uzavřené zájmovým
sdruţením, jehoţ byla obec členem.
___________________________________________________________________________
Místní referendum
Nález I. ÚS 101/05 – 13. 3. 2007
ústavní stíţnost Mgr. Lubice Svárovské, Milana Pánka, Marie Severinové a Přípravného
výboru pro konání místního referenda proti usnesení Krajského soudu v Praze (místní
referendum)
Usnesení III. ÚS 40/06 - 22. 2. 2007
Přípravný výbor pro konání místního referenda je oprávněn podat ústavní stíţnost. Území
obce pro konání místního referenda.
Usnesení II. ÚS 706/04 - 31. 8. 2006
Konání místního referenda o otázkách v samostatné působnosti, které se „odráţejí“ při
výkonu státní správy. Nelze konat „konzultativní referendum“ (pouze „decisní“), tzn., musí se
jednat o záleţitost, o které obec v samostatné působnosti můţe rozhodovat.
Usnesení I. ÚS 694/05 - 28. 3. 2006
Ke moţnosti změny osob přípravného výboru pro konání místního referenda.
Usnesení III. ÚS 88/05 (Svazek č. 36, Usnesení č. 6, str. 783) – 15. 3. 2005
Nález IV. ÚS 223/04 (Svazek č. 36, Nález č. 27, str. 319) – 9. 2. 2005
Usnesení III. ÚS 134/04 – 12. 8. 2004
Návrh na přezkum „přípisu“ krajského úřadu, jímţ sdělil podateli, ţe k jeho podnětu nebude
zahájeno dozorové řízení (proti usnesení zastupitelstva obce o konání místního referenda).
Usnesení III. ÚS 658/02 (Svazek č. 31, Usnesení č. 28, str. 365) – 11. 12. 2003
Usnesení I. ÚS 641/2000 (Svazek č. 22, Usnesení č. 16, str. 361) – 25. 4. 2001
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Usnesení I. ÚS 478/01 – 12. 3. 2001
___________________________________________________________________________
Opatření obecné povahy
Usnesení Pl. ÚS 16/07 – 1. 7. 2009
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje ze dne 9. 11. 2006,
kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska
Usnesení Pl.ÚS 22/08 – 2. 4. 2009
o návrhu na zrušení nařízení města Mnichovice č. 2/2006 o stavební uzávěře
Usnesení II. ÚS 292/09 – 25. 3. 2009
o ústavní stíţnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2008, č. j. 9 Ao
3/2008-38
Nález IV. ÚS 2239/07 – 17. 3. 2009
o ústavní stíţnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2007 čj. 6 Ao
3/2007-62
Nález I. ÚS 960/08 – 5. 3. 2009
ve věci ústavní stíţnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2008, č. j.
3 Ao 5/2007-55
Nález Pl. ÚS 14/07 – 19. 11. 2008
ve věci ústavní stíţnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007 č.j.
3 Ao 1/2007-44
Usnesení I. ÚS 22/08 – 20. 2. 2008
ve věci ústavní stíţnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2007, č. j.
8 Ao 3/2007-48, za účasti Nejvyššího správního soudu jako účastníka řízení
___________________________________________________________________________
Obec jako opatrovník (např.)
Usnesení II. ÚS 995/07 – 10. 7. 2007
Nález I. ÚS 572/05 (dosud nepublikovaný) – 3. 4. 2006
Nález III. ÚS 717/01 (Svazek č. 26, Nález č. 67, str. 199) – 6. 6. 2002
Nález II. ÚS 303/01 (Svazek č. 24, Nález č. 200, str. 505) – 19. 12. 2001
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Nález I. ÚS 204/2000 (Svazek č. 24, Nález č. 157, str. 157) – 25. 10. 2001
Nález I. ÚS 322/2000 (Svazek č. 24, Nález č. 150, str. 105) – 16. 10. 2001
Nález II. ÚS 27/2000 (Svazek č. 23, Nález č. 97, str. 3) – 2. 7. 2001
Usnesení III. ÚS 368/2000 (Svazek č. 19, Usnesení č. 36, str. 315) – 27. 9. 2000
___________________________________________________________________________
Zákon č. 172/1991 Sb.
Usnesení Pl. ÚS 84/06 – 28. 6. 2007
ve věci návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení § 2a zákona č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Nález I. ÚS 84/05 (Svazek č. 40, Nález č. 29, str. 233) – 1. 2. 2006
ve věci ústavní stíţnosti Hlavního města Prahy proti rozhodnutí obecných soudů (práva
účastníků soudního řízení, právo vlastnit majetek, nabývání majetku, komunální podniky)
Nález I. ÚS 149/03 (Svazek č. 38, Nález č. 141, str. 97) – 14. 7. 2005
K tzv. „restitucím“ podle zákona č. 87/1991 Sb.
Usnesení II. ÚS 95/05 (Svazek č. 37, Usnesení č. 14, str. 757) – 16. 6. 2005
Rybník jako stavba podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 172/1991 Sb.
Nález I. ÚS 653/99 (Svazek č. 19, Nález č. 123, str. 155) - 29. 8. 2000
K § 4 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb.
Nález II. ÚS 265/99 (Svazek č. 23, Usnesení č. 29, str. 357) - 14. 8. 2001
261/2000 Sb. (Pl. ÚS 7/2000; Svazek č. 19, Nález č. 106, str. 45) - 4. 7. 2000
Ke vztahu zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku
a názvu Červeného kříţe a o Československém červeném kříţi
Nález II. ÚS 411/99 (Svazek č. 17, Nález č. 23, str. 167) - 9. 2. 2000
K aplikaci zákona č. 172/1991 Sb.; tzv. historické vlastnictví obce
Nález I. ÚS 101/99 (Svazek č. 16, Nález č. 172, str. 255) - 30. 11. 1999
K okamţiku přechodu vlastnictví ve vztahu k přídělu podle dekretu č. 28/1945 Sb. a vztah
k zákonu č. 172/1991 Sb.
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Nález IV. ÚS 99/99 (Svazek č. 14, Nález č. 64, str. 69) - 28. 4. 1999
K okamţiku přechodu vlastnictví ve vztahu k přídělu podle dekretu č. 28/1945 Sb. a vztah
k zákonu č. 172/1991 Sb.
Nález II. ÚS 423/97 (Svazek č. 12, Nález č. 127, str. 221) - 21. 10. 1998
Nabytí konfiskovaného majetku podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945, č. 28/1945
Sb. a č. 108/1945 Sb. a vztah k zákonu č. 172/1991 Sb.
Nález IV. ÚS 346/98 (Svazek č. 12, Nález č. 122, str. 187) - 12. 10. 1998
K § 4 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb.
Nález IV. ÚS 87/96 (Svazek č. 8, Nález č. 87, str. 297) - 26. 6. 1997
K § 3 odst. 4 zákona č. 172/1991 Sb.
Nález IV. ÚS 147/96 (Svazek č. 7, Nález č. 38, str. 265) - 7. 4. 1997
K okamţiku přechodu vlastnického práva podle zákona č. 172/1991 Sb.; ke vztahu zákona
č. 172/1991 Sb. a privatizace majetku podle zákona č. 427/1990 Sb.
Nález IV. ÚS 185/96 (Svazek č. 6, Nález č. 131, str. 461) – 29. 11. 1996
Podmínky pro přechod vlastnictví na obce podle zákona č. 172/1991 Sb. (§ 1 odst. 1)
Nález I. ÚS 177/95 (Svazek č. 6, Nález č. 115, str. 329) - 5. 11. 1996
K zákonu č. 87/1991 Sb.
Usnesení III. ÚS 124/96 (Svazek č. 5, Usnesení č. 14, str. 585) - 31. 7. 1996
K § 1 a § 2 zákona č. 172/1991 Sb.; k pojmu „zastavěný pozemek“
Nález IV. ÚS 41/95 (Svazek č. 4, Nález č. 70, str. 179) – 27. 10. 1995
K § 4 zákona č. 172/1991 Sb.

*) Pozn: Nálezy týkající se právních předpisů obcí (část první) jsou ve Sbírce zákonů
publikovány zásadně ve zkráceném znění, tzn. bez odůvodnění. Plné texty nálezů jsou
publikovány ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Nálezy publikované ve Sbírce
zákonů v plných textech jsou v seznamu označeny „*)“.
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