
Sbírka právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých 

správních úřadů



DŮVODY VZNIKU

• zákon č. 35/2021 Sb., zákon č. 36/2021 Sb.

• omezené možnosti seznámení se s právními předpisy

• aplikace technických možností a požadavků na elektronizaci veřejné správy

• nejednotný způsob vyhlašování právních předpisů ostatních správních 

úřadů, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů

• orgány aplikující dotčené právní předpisy (především Policie ČR, orgány 

finanční správy apod.) nemají přístup k těmto právním předpisům, a tudíž 

neznají ani jejich obsah

• data vložená do systému budou následně „překlopena“ do nově 

vznikající eSbírky



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

• zveřejňována znění všech právních předpisů vydaných jednotlivými 

územními samosprávnými celky a některými správními úřady

• zveřejňovány ostatní zákonem stanovené akty, které vznikají při výkonu 

působnosti územních samosprávných celků či v souvislosti s tímto výkonem

• spuštění od 1. ledna 2022

• kompletní přehled právních předpisů vydaných všemi ÚSC v České 

republice a dotčenými správními úřady

• systémové očíslování vloženého právního předpisu/ ostatního aktu

• reagování na změny či zrušení právních předpisů

• vyhledávání ve Sbírce

• metodické vzory OZV



HLAVNÍ CÍLE

• zveřejňování a evidence právních předpisů ÚSC (obecně 
závazné vyhlášky, nařízení)

• právní předpisy vydávané správními úřady, které nejsou 
publikovány ve Sbírce zákonů

• posílení právní jistoty veřejnosti pro příslušné orgány veřejné 
moci

• zajištění adekvátní dostupnosti právních předpisů

• elektronizace veřejné správy

• odpadnutí duplicitního zasílání právního předpisu
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VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU

• právní předpisy nabývají platnosti okamžikem 
vyhlášení ve Sbírce právních předpisů

• vyhlášení právního předpisu se provede zveřejněním

• zveřejnění provede správce Sbírky

• formuláře pro vklad do Sbírky budou na Portálu veřejné 
správy

• spolu s vlastním textem právního předpisu v 
požadovaném strojově čitelném formátu vloží jeho autor i 
předepsaná metadata právních předpisů



METADATA

• vymezeny zákonem č.35/2021 Sb. §2 odst. 3

• označení ÚSC nebo správního úřadu v rozsahu názvu a uvedení 

identifikačního čísla, bylo-li mu přiděleno

• druh právního předpisu

• pořadové číslo právního předpisu

• název právního předpisu

• datum vydání právního předpisu

• zákonné zmocnění, na základě kterého byl právní předpis vydán

• oblast úpravy

• účinnost, popřípadě předpokládanou účinnost právního předpisu

• označení právního předpisu, který je právním předpisem rušen nebo měněn, 

jde-li o změnu či zrušení právního předpisu



VZOR OZV

NEVYPLNĚNO VYPLNĚNO



VLOŽENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU DO 

SYSTÉMU
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VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU

• právní předpis + metadata vložená prostřednictvím 

elektronického formuláře do datové schránky správce Sbírky

• za úplnost a správnost odpovídá vkladatel

• o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce informuje ÚSC nebo 

správní úřad na své úřední desce

• právní předpis nabývá účinnosti zvoleným termínem nebo 

patnáctým dnem po dni vyhlášení (zpětná účinnost se 

nepřipouští), s výjimkou dřívějšího nabytí účinnosti z důvodu 

naléhavého obecného zájmu



VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU §9

• §9 zákona č.35/2021 Sb. 

• vkládány do Sbírky budou i platné a účinné právní předpisy, 

které byly vydány před nabytím účinnosti zákona o Sbírce, 

a to nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona → při nesplnění pozbyde právní předpis platnosti 

uplynutím tříleté lhůty!



PŘEKÁŽKY BRÁNÍCÍ ZVEŘEJNĚNÍ

• správce oznámí existenci této překážky na své úřední desce

• je-li potřeba během trvání této překážky neprodleně vyhlásit právní 

předpis, vyhlásí se právní předpis zveřejněním na úřední desce

územního samosprávného celku nebo správního úřadu, který právní 

předpis vydal

• o pominutí překážky oznámí správce na své úřední desce

• územní samosprávný celek nebo správní úřad, který vyhlásil právní 

předpis náhradním postupem, zveřejní neprodleně poté, co bylo 

uveřejněno oznámení, tento právní předpis ve Sbírce právních předpisů

• toto zveřejnění nemá vliv na platnost a účinnost právního předpisu 

vyhlášeného náhradním postupem



INFORMOVÁNÍ O VYHLÁŠENÍ

• správce o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce vyrozumí územní 

samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal

• správce vyznačí ve Sbírce právních předpisů datum a čas vyhlášení 

právního předpisu

• územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, 

zveřejní oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních 

předpisů na své úřední desce (a ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností) po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byl o vyhlášení 

správcem vyrozuměn

• v oznámení územní samosprávný celek nebo správní úřad uvede označení 

právního předpisu, datum a čas zveřejnění právního předpisu ve 

Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata



OPRAVY NESPRÁVNOSTÍ

• §5 zákona č.35/2021 Sb. 

• zjistí-li územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis 

vydal, rozdíl mezi textem právního předpisu vyhlášeným ve Sbírce 

právních předpisů a textem tohoto předpisu, který byl schválen příslušným 

orgánem územního samosprávného celku nebo správním úřadem, nebo 

nesprávnost v metadatech, provede jejich opravu

• postupuje přitom obdobně jako při zveřejnění právního předpisu

• v případě zjevné nesprávnosti může metadata vyhlášených právních 

předpisů opravit správce (v tomto případě odpovídá za jejich správnost). 

• o provedené opravě správce vyrozumí územní samosprávný celek nebo 

správní úřad, který právní předpis vydal 



OPRAVY NESPRÁVNOSTÍ

• při zveřejnění dokumentu, který není právním předpisem, nutné 

požádat správce o VÝMAZ tohoto dokumentu ze Sbírky právních 

předpisů

• zjistí-li tuto skutečnost správce, upozorní na ni územní samosprávný 

celek nebo správní úřad

• provedení opravy nemá vliv na vyhlášení právního předpisu ve 

Sbírce právních předpisů

• pro opravu nesprávností právního předpisu, který byl vyhlášen 

náhradním postupem podle § 2 odst. 4, se použijí tato pravidla 

obdobně



POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO

• pochybnost v konání editora, ze které lze 

vyvodit záměr

• správce vyzve editora k použití formuláře 

potvrzovacího tlačítka

• výzva je zaslána pomocí datové zprávy



ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK NEBO 
SPRÁVNÍ ÚŘAD

VKLADATEL/EDITOR

WEBOVÁ STRÁNKA PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

INTERAKTIVNÍ FORMULÁŘ

ODESLÁNÍ FORMULÁŘE DATOVOU ZPRÁVOU

SYSTÉM SBÍRKA 

SPRÁVCE SBÍRKY

ORGÁN VYKONÁVAJÍCÍ DOZOR

SYSTÉM SBÍRKA 

INFORMAČNÍ DATOVÁ ZPRÁVA O 
VÝSLEDKU DOZORU 
VKLADATELI/EDITOROVI

Práce vkladatele/editoraPráce v systému

VNĚJŠÍ POHLED NA SYSTÉM SBÍRKY



POMOCNÉ NÁSTROJE

• PR kampaň

• metodické materiály

• brožury

• videomanuály

• školení školitelů

• školení vkladatelů

• Help linka

POMOCNÉ 
NÁSTROJE 

PR 
KAMPAŇ

METODICKÉ 
MATERIÁLY

ŠKOLENÍ 
ŠKOLITELŮ

ŠKOLENÍ 
VKLADATELŮ

HELP 
LINKA MV



DĚKUJI ZA POZORNOST.


