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Metodický  mater iá l  

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra  
 

Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním 
k vydání obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu, kterou se 

stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, 

dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Ústava České republiky: 
 

• 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. 2: 
„Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to 
způsobem, který zákon stanoví.“ 

 
• 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.“ 
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• ustanovení čl. 4 odst. 4: 

„Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 
podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než  
pro které byla stanovena.“ 

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

• ustanovení § 10 písm. d): 
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou, stanoví-li tak zvláštní zákon.“ 

 
• ustanovení § 35 odst. 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.“ 

 
• ustanovení § 35 odst. 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 § 84 odst. 2 písm. h): 
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“ 

 

 
Zpracováno k datu: 30. června 2017 
Právní stav k 1. červenci 2017 
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