
  

 

Základní informace o Sbírce právních předpisů 
 
Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 
a některých správních úřadů, a doprovodný zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních 
samosprávných celků a některých správních úřadů, připravilo Ministerstvo vnitra v roce 
2019. Vycházelo přitom z poznatků z praxe, potvrzených provedenou analýzou, které 
poukázaly na podstatné nedostatky současné právní úpravy, i z praxe dostupnosti 
právních předpisů obcí a krajů. Problematická byla především nedostačující míra 
zajištění informovanosti občanů o právních předpisech vydaných jednotlivými obcemi 
a kraji. 
 

Důvod vytvoření 

Dosavadní právní úprava publikace právních předpisů územních samosprávných 
celků, jakož i některých správních úřadů, vykazovala nedostatky zejména ve vztahu 
k ústavnímu principu dostupnosti práva, tj. veřejnost v praxi nebyla dostatečně 
informována o obsahu obecně závazných vyhlášek a nařízení vydávaných obcemi 
a kraji či o obsahu jiných právních předpisů vydávaných některými neústředními 
správními úřady. Současně tato právní úprava nereflektovala soudobé technické 
možnosti a požadavky na elektronizaci veřejné správy. 

 

Hlavní cíle nové právní úpravy 

A. Posílení právní jistoty veřejnosti, dosažení adekvátní a skutečné informovanosti 
adresátů právních předpisů územních samosprávných celků a některých 
neústředních správních úřadů o obsahu těchto právních předpisů.  
 

B. Zajištění adekvátní dostupnosti právních předpisů územních samosprávných 
celků a některých neústředních správních úřadů pro příslušné orgány veřejné 
moci (např. Policii České republiky, správní orgány vykonávající kontrolní 
a přestupkovou agendu, finanční úřady či soudy).  
 

C. Zajištění zveřejňování a evidenci právních předpisů územních samosprávných 
celků a některých neústředních správních úřadů na úrovni odpovídající 
technickým možnostem 21. století a v souladu s moderními trendy elektronizace 
veřejné správy. 

 

Technické řešení Sbírky právních předpisů 

Od 1. ledna 2022 byl spuštěn nový veřejně přístupný informační systém veřejné 
správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých 
správních úřadů“. V tomto informačním systému jsou na jednom místě zveřejňována 
znění všech právních předpisů vydaných jednotlivými územními samosprávnými celky 
a některými neústředními správními úřady. Současně zde jsou zveřejňovány některé 
další zákonem stanovené akty, které vznikají při výkonu působnosti územních 
samosprávných celků či v souvislosti s tímto výkonem. 

 



  

 

Způsob vyhlašování právních předpisů 

Právní předpisy územních samosprávných celků a některých neústředních správních 
úřadů nabývají platnosti okamžikem vyhlášení ve Sbírce právních předpisů 
územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka 
právních předpisů“), tj. v okamžiku, kdy je jejich původce „vloží“ do Sbírky právních 
předpisů. 

 

Rozsah vkládaných dat 

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

 

Zveřejňování dalších zákonem stanovených aktů 

Ve Sbírce právních předpisů jsou zveřejňovány další zákonem stanovené akty 
(dokumenty) relevantní pro výkon veřejné správy, které byly dle dosavadní právní 
úpravy publikovány roztříštěně; především se jedná o akty související s dozorem nad 
zákonností právních předpisů územních samosprávných celků a akty, které byly 
zveřejňované ve Věstníku právních předpisů krajů (s výjimkou veřejnoprávních smluv 
a rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti, které jsou nově publikovány 
v Registru práv a povinností podle zákona č. 111/2009 Sb.). Zavedením Sbírky 
právních předpisů by měl být výrazně zjednodušen přístup k těmto dokumentům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 

V Praze 1. ledna 2022 

 

 


