
1. Územní samospráva v rámci
systému dûlby moci

ãl. 8 Ústavy âR

Pfiijetím Ústavy byl pfiedev‰ím od-
stranûn jeden ze základÛ starého ústav-
ního fiádu, jímÏ byl systém národních
v˘borÛ budovan˘ podle sovûtského vzo-
ru od místních pfies okresní a krajské
národní v˘bory aÏ po âeskou národní
radu koncipovan˘ch jako soustava orgá-
nÛ státní správy a státní moci a âeská
národní rada dokonce jako „nejvy‰‰í
orgán státní moci“ podle ãl. 102 ústavní-
ho zákona ã. 143/1968 Sb. Tento systém
byl nahrazen právním státem, zaloÏe-
n˘m na dûlbû státních mocí: zákonodár-
né, v˘konné a soudní, v nûmÏ Parlament
âeské republiky, tvofien˘ Poslaneckou
snûmovnou a Senátem, má jen moc zá-
konodárnou a jakoukoli v˘konnou pfiíp.
soudní pravomoc postrádá. Jediná v˘-
konná pravomoc Poslanecké snûmovny
spoãívá v moÏnosti disciplinárnû stíhat
své ãleny a rozhodovat o souhlasu s je-
jich trestním stíháním; dále je‰tû vyko-
nává nezákonodárné funkce, spoãívající
v moÏnosti zfiídit vy‰etfiovací komisi pro
vy‰etfiování vûcí vefiejného zájmu a moÏ-
nost interpelovat vládu a její ãleny. Ne-
smí tedy Poslanecká snûmovna jakkoli
do moci v˘konné a do samosprávy zasa-
hovat, s v˘jimkou podnûtu, resp. dopo-
ruãení apod.

Podle nálezu Ústavního soudu ze dne
5. 4. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 1/2000

Sbírka nálezÛ a usnesení, sv. 18, s. 7
a násl. (ã. 107/2000 Sb.)

ã. 51/2000 Sb. ÚS

Z odÛvodnûní:

(…) Ústavní soud konstatuje, Ïe ani
vláda, ani pfiíslu‰né ministerstvo, ani Po-
slanecká snûmovna a ani pfiíslu‰n˘ pfied-
nosta okresního úfiadu si dostateãnû neuvû-
domili praktické dÛsledky zmûny v na‰em
ústavním fiádu a tím i v zákonû o obcích,
k nimÏ do‰lo pfiijetím Ústavy (ústavní zák.
ã. 1/1993 Sb.). Byl tím pfiedev‰ím odstra-
nûn jeden ze základÛ starého ústavního
fiádu, jímÏ byl systém národních v˘borÛ
budovan˘ podle sovûtského vzoru od míst-
ních pfies okresní a krajské národní v˘bory
aÏ po âeskou národní radu (jakoÏto „ná-
rodní v˘bor nejvy‰‰ího stupnû“) koncipo-
van˘ch jako orgánÛ státní správy a státní
moci a âeská národní rada dokonce jako
„nejvy‰‰í orgán státní moci“ podle ãl. 102
ústavního zákona ã. 143/1968 Sb., ve znû-
ní dal‰ích ústavních zákonÛ, platného do
31. 12. 1992. Tento systém byl nahrazen
právním státem, zaloÏen˘m na dûlbû stát-
ních mocí: zákonodárné, v˘konné a soud-
ní, v nûmÏ Parlament âeské republiky, tvo-
fien˘ Poslaneckou snûmovnou a Senátem,
má jen moc zákonodárnou a jakoukoli v˘-
konnou, pfiíp. soudní pravomoc postrádá.
Jediná v˘konná pravomoc Poslanecké snû-
movny spoãívá v moÏnosti disciplinárnû
stíhat své ãleny a rozhodovat o souhlasu
s jejich trestním stíháním; dále je‰tû vyko-
nává nezákonodárné funkce, spoãívající
v moÏnosti zfiídit vy‰etfiovací komisi pro
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vy‰etfiování vûcí vefiejného zájmu a moÏ-
nost interpelovat vládu a její ãleny. Nesmí
tedy Poslanecká snûmovna jakkoli do mo-
ci v˘konné a do samosprávy zasahovat,
s v˘jimkou podnûtu, resp. doporuãení
apod.

Jistá obtíÏ nastává pfii posouzení práv-
ního charakteru napadeného usnesení Po-
slanecké snûmovny ze dne 13. fiíjna 1999
ã. 457 ãást II., jímÏ „ru‰í usnesení zastupi-
telstva mûstské ãásti Ústí n. Labem – Ne-
‰tûmice ã. Z/69/98 ze dne 15. 9. 1998“,
a to bez jakéhokoli odÛvodnûní.

Toto pfiedbûÏné posouzení je nezbytné
k tomu, aby se otevfiela cesta k projednání
návrhu na zru‰ení § 62 a § 62a zákona
o obcích. StûÏovatelé je v podání naz˘vají
opatfiením a jako proti opatfiení proti nûmu
brojí. Jde o zru‰ovací akt orgánu, tj. Posla-
necké snûmovny, kter˘ k nûmu nemá Ïád-
nou pravomoc. Pro tento svÛj akt nemá
právní oporu v Ústavû ani v jiném právním
pfiedpisu; pfiíslu‰ná ustanovení § 62, resp.
§ 62a zákona o obcích byla derogována
dnem úãinnosti Ústavy, tj. dnem 1. ledna
1993 na základû zásady lex posterior dero-
gat priori; zde dokonce je derogujícím zá-
konem Ústava.

Právní akt vydan˘ nepfiíslu‰n˘m úfia-
dem (orgánem) je v právní teorii naz˘ván
absolutnû zmateãn˘m právním aktem – jde
o paakt, kter˘ nikoho nezavazuje. V nor-
mativním svûtû se jeví jako neexistující,
a proto striktnû vzato jej nelze ani ru‰it – je
to ne-norma.

Usnesení Poslanecké snûmovny ze dne
13. fiíjna 1999 je téÏ v˘slednicí jemu pfied-
cházejících normativnû zcela pochybn˘ch
aktÛ (jde o usnesení vlády âeské republiky
ã. 505/1999 z 26. 5. 1999 ãl. IV), dávající
pokyn pfiednostovi Okresního úfiadu v Ústí
n. Labem pfiedloÏit tuto vûc v pfiípadû ne-
zjednání nápravy Zastupitelstvem mûsta

Ústí n. Labem k rozhodnutí Poslanecké
snûmovnû a dále jde o pfiedloÏení návrhu
pfiednostou Okresního úfiadu v Ústí n. La-
bem na zru‰ení usnesení Zastupitelstva
mûstského obvodu Ústí n. Labem – Ne‰tû-
mice k rozhodnutí Poslanecké snûmovnû,
které jsou v rozporu s Ústavou. Usnesení
Poslanecké snûmovny o zru‰ení dotãeného
usnesení bylo publikováno a poté ‰iroce
komentováno a medializováno doma i za
hranicemi. (…)

2. Postavení územní samosprávy
v rámci ústavního systému âR

ãl. 8 Ústavy âR

Místní samospráva je nezastupitel-
nou sloÏkou rozvoje demokracie. Místní
samospráva je v˘razem práva a schop-
nosti místních orgánÛ, v mezích dan˘ch
zákonem, v rámci své odpovûdnosti
a v zájmu místního obyvatelstva regulo-
vat a fiídit ãást vefiejn˘ch záleÏitostí.

Podle nálezu Ústavního soudu ze dne
3. 12. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96

Sbírka nálezÛ a usnesení, sv. 6, s. 369
a násl. (ã. 294/1996 Sb.)

ã. 120/1996 Sb. ÚS

3. K aplikovatelnosti Charty
místní samosprávy

Charta místní samosprávy 
(ã. 369/1999 Sb.)

âesk˘ ústavní standard místní sa-
mosprávy je doplnûn a obohacen stan-
dardem, kter˘ vypl˘vá z mezinárodních
závazkÛ âeské republiky, jmenovitû
Charty místní samosprávy sjednané
15. 10. 1985, jeÏ vstoupila v úãinnost pro
âeskou republiku dne 1. 9. 1999, publi-
kované v Radû Evropy pod ã. 122 ETS
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a v âeské republice pod ã. 181/1999 Sb.
a ã. 369/1999 Sb.

Charta není klasickou smlouvou
o lidsk˘ch právech, net˘ká se jednotliv-
cÛ, n˘brÏ spoleãenství obãanÛ, zakládá
kolektivní práva. Z toho vypl˘vají zvlá‰t-
nosti jejího v˘kladu a aplikace. Pravidla
jí vyjádfiená, která tvofií evropsk˘ stan-
dard místní samosprávy, jsou stûÏí pfií-
mo uplatnitelná (self-executing). Evrop-
sk˘ standard územní samosprávy je
vyjádfien vlastnostmi, které má samo-
správa smluvní strany vykazovat.
Smluvní strany mají povinnost zaruãit
své územní samosprávû urãit˘ poãet ta-
kov˘ch práv urãen˘ch Chartou. Práva
zaruãená Chartou územní samosprávû
smluvních stran jsou rámcová. Charta
sama v fiadû ustanovení poãítá s podrob-
nou vnitrostátní právní úpravou, která
zajisté pfiedstavuje meze, ve kter˘ch se
územní samospráva bude pohybovat.
Rozhodnû nezaruãuje úplnou svobodu
územní samosprávy. Ta není evropskou
tradicí. Zákony, popfi. dal‰í pfiedpisy po-
dle volby a tradice smluvních stran mo-
hou podrobnû vymezovat okruh záleÏi-
tostí spravovan˘ch územní samosprávou
vãetnû tûch, které má samospráva za po-
vinnost sledovat, její organizaci vãetnû
podoby a postavení jednotliv˘ch orgánÛ,
urãovat rámec pro hospodafiení, pfiizná-
vat majetek a její finanãní zdroje. UÏ vÛ-
bec Charta neãiní z územní samosprávy
svrchovaná tûlesa blíÏící se státÛm.

Podle nálezu Ústavního soudu ze dne
5. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02

Sbírka nálezÛ a usnesení, sv. 29, s. 141
a násl. (ã. 53/2003 Sb.)

ã. 18/2003 Sb. ÚS

Z odÛvodnûní:

Charta není vybavena tvrd˘mi nástroji
svého prosazování, chybí mechanismus

vyfiizování stíÏností ze strany samosprávy
na její poru‰ování ze strany státÛ – smluv-
ních stran, natoÏpak úãinn˘ cílen˘ nástroj
prosazení standardu vÛãi státÛm skuteãnû
Chartu poru‰ujícím. Jsou k dispozici jen
politické nástroje; smluvní strany mají po-
vinnost informovat Radu Evropy o zmû-
nách legislativní úpravy (ãl. 14), Rada
Evropy pfiipravuje pravidelné zprávy o sta-
vu územní samosprávy a v jejím rámci pÛ-
sobí tûlesa reprezentující územní samo-
správu i instituce sledující stav a v˘voj
územní samosprávy v jednotliv˘ch ãlen-
sk˘ch státech, v prvé fiadû Kongres místní
a oblastní samosprávy v Evropû (Congress
of Local and Regional Authorities of Euro-
pe). Chybí nicménû jednotn˘ autoritativní
v˘klad ustanovení Charty, jenÏ by oddûlo-
val pfiípady moÏné státní úpravy od úpravy
nesluãitelné. Jen omezen˘ v˘znam mají
pfiitom doporuãení orgánÛ a institucí Rady
Evropy státÛm smûrem k jejich legislativû
i praxi t˘kající se územní samosprávy.
BûÏnû se pfiitom ustanovení Charty nedo-
volávají.

Slabost nástrojÛ prosazování Charty
v‰ak samozfiejmû nemûní nic na její závaz-
nosti. Charta není pouhou deklarací, je
skuteãnou mezinárodní smlouvou, která
váÏe své smluvní strany. Ústavní soud je
na základû ‰irokého – k mezinárodnímu
právu vstfiícného – pojetí ústavního pofiád-
ku (ãl. 112 odst. 1 ve spojení s ãl. 1 odst. 2
Ústavy v platném znûní) oprávnûn posou-
dit soulad ãeského zákona s ním [ãl. 87
odst. 1 písm. a) Ústavy v platném znûní].
Rámcová povaha Charty ani specifick˘
charakter jí vyjádfien˘ch kolektivních práv
jejímu uÏití jako mûfiítka pfii abstraktní
kontrole ústavnosti zákonÛ nebrání. Nelze
v‰ak zapomenout na její pov‰echn˘ ráz,
jenÏ otevírá ‰irok˘ prostor pro politické
uváÏení zákonodárce smluvní strany pfii
vytváfiení pfiíslu‰ného legislativního rám-
ce. Ústavní soud rozhodnû není povolán
k pfiehodnocování tohoto politického kro-

Ústavní v˘chodiska práva na územní samosprávu

19



ku, ovûfiuje jenom, zda nedo‰lo k pfiekro-
ãení Chartou vytyãen˘ch mezí.

Z ustanovení Ústavy i Charty lze dovo-
dit, Ïe zákonná omezení a pokyny pro pÛ-
sobení územní samosprávy jsou pfiípustné.
Ve svém souhrnu samozfiejmû nemohou
tato pravidla územní samosprávu úplnû
odstranit. Jednotlivá úprava v‰ak mÛÏe b˘t
pomûrnû pfiísná a svazující, jsou-li k tomu
dÛleÏité ospravedlnitelné dÛvody.

Charta neobsahuje v˘slovná ustanove-
ní o pfiená‰ení v˘konu státní moci na jed-
notky územní samosprávy. Jistû proto není
mezinárodním právem pro âeskou repub-
liku zapovûzeno, pfiíli‰né zatûÏování samo-
správy v˘konem státní správy v‰ak mÛÏe
ohroÏovat její majetkovou a finanãní nezá-
vislost. Rozsáhl˘ v˘kon pfienesené pÛsob-
nosti orgány územní samosprávy navíc
mÛÏe pfiivádût její funkcionáfie do „schi-
zofrenního“ postavení, kdy budou muset
brát na zfietel jak zájmy územního spole-
ãenství obyvatel, tak zároveÀ zájmy státu.
Zákaz nuceného v˘konu státní správy sa-
mosprávou v‰ak z Charty odvodit nelze.
V souvislosti s ãeskou reformou územní
správy Kongres sv˘m doporuãením ã. 77
z roku 2000 pro âeskou republiku podpo-
fiil posílení samostatné pÛsobnosti mimo
jiné proto, Ïe se tím sníÏí závislost samo-
správ na státu pfii v˘konu pfienesené pÛ-
sobnosti. Rada Evropy si tedy uvûdomuje
problémy, které pfiiná‰í pfienos státní moci
na samosprávu pro její fungování. Tento
pfienos byl ale zároveÀ jedním z hlavních
prvkÛ decentralizace v âeské republice pro-
vedené reformou vefiejné správy v roce 2000
(zákony ã. 128/2000 Sb., ã. 129/2000 Sb.
a ã. 131/2000 Sb., o hlavním mûstû Praze,
a dal‰ími právními pfiedpisy). StûÏí jej lze
povaÏovat za nesluãiteln˘ s hlavním tren-
dem Charty.

4. Ústavní kolize práva 
na územní samosprávu a práva
na ochranu zdraví

ãl. 100 a 101 Ústavy âR

Ústavní soud v Ïádném pfiípadû ne-
zpochybÀuje právo státu, s ohledem na
jeho ústavní odpovûdnost, na zaji‰tûní
práv plynoucích z ãl. 31 Listiny, volit ná-
stroje k zaji‰Èování tûchto práv i nástro-
je kontroly a regulace zdravotnick˘ch
zafiízení zdravotní péãi poskytující, ne-
boÈ sleduje legitimní cíl. Toto právo v‰ak
nelze pojímat absolutnû, tj. v tom smys-
lu, Ïe v zájmu jeho zaji‰tûní lze zcela eli-
minovat v‰echna ostatní práva a ústavnû
chránûné hodnoty, tedy i právo na samo-
správu a právo na ochranu vlastnictví.

Podle nálezu Ústavního soudu ze dne
27. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 51/06

Sbírka nálezÛ a usnesení, sv. 42, s. 471
a násl. (ã. 483/2006 Sb.)

ã. 171/2006 Sb. ÚS

Z odÛvodnûní:

(…) 31. Navrhovatel navrhuje zru‰ení
napaden˘ch ustanovení zákona ã. 245/2006
Sb., která zásadním zpÛsobem upravují
systém zdravotní péãe o obãany âeské re-
publiky.

32. Ústavnûprávní námitky navrhova-
tele proti napaden˘m ustanovením jsou ve-
deny ze dvou pozic, jednak z hlediska
ochrany vlastnictví a jednak z hlediska zá-
sahu do samosprávy. Navrhovatel proti-
ústavnost napaden˘ch ustanovení zákona
ã. 245/2006 Sb. spatfiuje v tom, Ïe se dot˘-
ká samostatné pÛsobnosti územních samo-
správn˘ch celkÛ a Ïe nerespektuje vlast-
nické právo územních samosprávn˘ch
celkÛ a pfiípadnû dal‰ích fyzick˘ch a práv-
nick˘ch osob a vyt˘ká jim rozpor s ãl. 11
Listiny a ãl. 8 a 101 Ústavy:
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(…) 60. Provedení testu proporcionali-
ty vyÏaduje vyhledání a identifikaci cíle
ustanovení omezujícího základní právo.
Jak bylo uvedeno v˘‰e v dÛvodové zprávû
k zákonu ã. 245/2006 Sb., cílem tohoto zá-
kona je vytvofiení optimálního právního
prostfiedí pro existenci a provoz nemocnic
ve vefiejném vlastnictví a pro vytvofiení zá-
kladní sítû tûchto nemocnic. Ústavní soud
si je vûdom skuteãnosti, Ïe vytvofiení sítû
vefiejn˘ch zdravotnick˘ch zafiízení je sou-
ãástí celého komplexu problematiky zdra-
votní péãe, jeÏ vychází z urãit˘ch ústav-
ních principÛ a jeÏ by mûla svoji celkovou
úpravou reagovat na fie‰ení bûÏná ve vy-
spûl˘ch demokratick˘ch státech i meziná-
rodnû dohodnutá, resp. doporuãená stano-
viska (ãl. 1 odst. 2 Ústavy). Ústavní soud
konstatuje, Ïe napadená ustanovení jsou
schopna dosáhnout zam˘‰leného cíle, 
tj. zaji‰tûní poskytování vefiejn˘ch sluÏeb
v oblasti zdravotní péãe a tento cíl byl
shledán jako legitimní.

61. Dal‰ím kritériem, které je tfieba
zkoumat, je potfiebnost zvoleného pro-
stfiedku z pohledu jeho ‰etrnosti ve vztahu
k základnímu právu – tj. k právu samos-
právn˘ch celkÛ samostatnû hospodafiit se
sv˘m majetkem a k právu na ochranu
vlastnictví. Ústavní soud za jeden z hlav-
ních dÛvodÛ, proã je problematika samo-
správy pfiedmûtem ústavního práva, pova-
Ïuje potfiebu ochrany samosprávy pfied
neoprávnûn˘mi zásahy státu (viz ustanove-
ní ãl. 100 a ãl. 101 Ústavy). V daném pfií-
padû stát zákony ã. 157/2000 Sb.
a ã. 290/2002 Sb. pfievedl ãást svého ma-
jetku na územnû samosprávné celky a sou-
ãasnû jim i svûfiil ãást v˘konu státní moci
v oblasti zaji‰tûní zdravotní péãe. Zákono-
dárce v‰ak nijak nevysvûtlil nutnost zása-
hu do vlastnictví územnû samosprávn˘ch
celkÛ ve vztahu ke zdravotnick˘m zafiíze-
ním napaden˘mi ustanoveními zákona
ã. 245/2006 Sb. V ãl. 101 odst. 4 Ústavy
umoÏÀuje státu zasahovat do ãinnosti

územních samosprávn˘ch celkÛ jen vyÏa-
duje-li to ochrana zákona. Z dÛvodové
zprávy k zákonu ã. 245/2006 Sb. potfieb-
nost zásahu nevypl˘vá s Ïádoucí pfiesností.
Tvrzení uvedené v dÛvodové zprávû, a to,
Ïe v dobû, která uplynula od pfiijetí zákona
ã. 290/2002 Sb., do‰lo z rÛzn˘ch dÛvodÛ
k transformaci nemocnic – pfiíspûvkov˘ch
organizací krajÛ (obcí) na obchodní spo-
leãnosti, je sice konstatováním daného sta-
vu, na druhé stranû v‰ak nevysvûtluje ne-
koncepãnost postupu státu, kter˘ nejdfiíve
nûkterá zdravotnická zafiízení pfievede do
vlastnictví samosprávn˘ch územních cel-
kÛ, a poté opût nûkterá z nich zafiadí do sí-
tû vefiejn˘ch zdravotnick˘ch zafiízení, coÏ
odÛvodÀuje svojí povinností dostát své od-
povûdnosti za reálné zaji‰tûní základních
práv. Nelze akceptovat tezi rovnûÏ uvede-
nou v obecné ãásti dÛvodové zprávy k zá-
konu ã. 245/2006 Sb., Ïe územnû samo-
správné celky nejsou v daném pfiípadû
schopny dbát na ochranu vefiejného zájmu
a je odpovûdností státu, aby k zaji‰tûní
ústavních práv pfiijal pfiíslu‰ná opatfiení,
vãetnû opatfiení legislativních, neboÈ tyto
úvahy nejsou nijak odÛvodnûny, a to ani
v dÛvodové zprávû. Ústavní soud nemohl
pfiehlédnout, Ïe zákonodárce pfii úvahách
o potfiebnosti nové úpravy napfiíklad pomi-
nul právní úpravu pravidel pfiezkoumávání
hospodafiení územních samosprávn˘ch
celkÛ uloÏenou zákonem ã. 250/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech územních roz-
poãtÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, která
je zaji‰tûna zákonem ã. 420/2004 Sb.,
o pfiezkoumávání hospodafiení územních
samosprávn˘ch celkÛ a dobrovoln˘ch
svazkÛ obcí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ. Citovan˘mi zákony stát vytvofiil úãin-
né nástroje ke kontrole hospodafiení
územních samosprávních celkÛ, ke zv˘‰e-
ní transparentnosti vefiejn˘ch financí
a k zamezování schodkÛ v hospodafiení
tûchto celkÛ v souladu s ãl. 104 (b˘v.
ãl. 104c) Smlouvy o zaloÏení Evropského
spoleãenství. Stát je sice oprávnûn volit
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