Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonnými zmocněním
k vydávání obecně závazných vyhlášek obce o zřízení
a zrušení obecní policie
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:


ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“



ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“



ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

Listina základních práv a svobod:


ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“



ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“

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


ustanovení § 35 odst. 1) a 2):
„1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce
a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde

o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním
zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti,
které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85
a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany
a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“


ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“



ustanovení § 35a odst. 2:
„Obce mohou zřizovat obecní policii. Zřízení a činnost obecní policie upravuje
zvláštní zákon.“



ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“



ustanovení § 84 odst. 2 písm. o):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a zrušovat obecní policii.“



ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit,
které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze
na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit,
že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

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


ustanovení § 1 odst. 4:
„Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města
Prahy, dalšími orgány hlavního města Prahy jsou rada hlavního města Prahy,
primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány
hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy.“



ustanovení § 59 odst. 2 písm. p):
„Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno zřizovat a rušit městskou policii
hlavního města Prahy.“

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 1:
„1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo
obecně závaznou vyhláškou.
2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
3) Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo
zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“),
státními orgány a orgány územních samosprávných celků.
4) Obecní policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem,
a v hlavním městě Praze se označuje městská policie.
5) Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví
tento nebo zvláštní zákon.“



ustanovení § 2:
„Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním
zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále
jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.“

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 21 odst. 1 písm. i) a odst. 2:
„Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí
neoprávněně vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo
ozbrojených sborů, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným
stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem ozbrojených sil nebo
ozbrojených sborů.
2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) až f) a písm. h) až i) lze uložit pokutu
do 3 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a g) pokutu
do 10 000 Kč.“

Aktualizováno k datu: 1. července 2015

