
Aktuálně

odbor veřejné správy, dozoru a 
kontroly



Návrh na zvýšení měsíčních odměn členům 
zastupitelstev územních samosprávných 

celků

Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev

Aktuálně: připravuje se zahájení mezirezortní řízení



Z kontrolních činností za rok 2016
samostatná působnost

Typ Obce Počet provedených 
kontrol do              

20. října 2016

Počet 
naplánovaných 

kontrol do konce r. 
2016

Obce I.  typu 90 14 (celkem 104)
Obce II.  typu 2 1 (celkem 3)
Obce III. typu 6 1 (celkem 7)
Statutární města 1 0 (celkem 1)
Krajské úřady 2 0 (celkem 2)
Celkem: 105 117



Nejčastější nedostatky zjištěné při 
kontrolách samostatné působnosti 

za 1 .pol. roku 2016 

Zjištěno   525 porušení zákona

Nejvyšší počet porušení zákona u obce:    10  
Nejnižší počet porušení zákona u obce:       0     (obec Županovice)

Nejvyšší počet porušení zákona obce II. a III.:      7 
Nejnižší počet porušení zákona obce II. a III.: 3



Nejčastější nedostatky zjištěné při 
kontrolách samostatné působnosti 

za 1 .pol. roku 2016 

• neveřejné zasedání zastupitelstva obce

• pochybení v oblasti nakládání s nemovitým majetkem obce -

• schvalování právních úkonů nekompetentním orgánem – vyhrazené kompetence ZO A
RO

• vedení evidence právních předpisů obce (§ 12 odst. 4) 

• zasílání vydaných OZV Ministerstvu vnitra (§ 12 odst. 6)

• chybějící doložka potvrzující splnění podmínek zveřejnění záměru a souhlasu příslušného 
orgánu (§ 41 odst.1) 

• pořizování zápisu ze zasedání ZO (§ 95 odst. 1) 

• pořizování zápisu ze schůzí RO (u obcí, kde je volena RO) (§ 101 odst. 3)



Výkon dozoru nad samostatnou působností 
obcí

Nejčastější pochybení řešená v rámci výkonu dozoru

• Nerespektování rozdělení kompetencí mezi orgány obce
• rada obce rozhoduje o záležitostech patřících do kompetence

zastupitelstva
• starosta obce rozhoduje o pozastavení výkonu usnesení

zastupitelstva obce (ze zákona možnost pouze u usnesení rady)
• Nesprávně nastavené úhrady za poskytování informací

• při tvorbě Sazebníku úhrad obce nevycházejí z vlastní kalkulace,
ale přebírají ( odkazují )kalkulace nákladů od jiných obcí či
ústředních orgánů státní správy

• Sazebník není aktualizován pro každé účetní období (kalendářní
rok) – obce vycházejí z údajů starých 5 i 10 let

• Nesprávný postup při nakládání s nemovitým majetkem
• nezveřejnění záměru na elektronické úřední desce
• odchylky od ceny v místě obvyklé nejsou zdůvodněny, resp. obec

vůbec při nakládání s majetkem nezkoumá, zda se od ceny
obvyklé neodchyluje



Výkon dozoru nad samostatnou působností 
obcí

o 1. Usnesení ZO neposkytovat informace o platech zaměstnanců
o 2. Usnesení ZO o zřízení firemní školky  2 x ( obcházení zákona – v obci jiná    

školka není) 
o 3. Nerespektování vyhrazené působnosti ZO, rozhodla RO o změně stanov městem   

založené právnické osoby
4. Usnesení ZO o daru starostovi za výkon funkce starosty

V případě  OZV    - Ústavní soud vyhověl návrhu MV a OZV zrušil ( omezení vjezdu 
do obce)

Návrhy Počet

Na zrušení usnesení orgánu obce ke správním soudům v roce 
2016

5

Na zrušení OZV podaných Ústavnímu soudu 1    



8

Doba nočního klidu

• doba nočního klidu je definována zákonem
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů

• doba nočního klidu = doba od 22. do 6. hodiny
• porušení nočního klidu = přestupek proti

veřejnému pořádku → sankce dle zákona o
přestupcích

→ celospolečenský zájem na ochraně nočního klidu



9

§ 47 odst. 6 zákona o přestupcích

„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6.
hodiny.

Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy celoobecního
významu, zejména slavnosti nebo obdobné
společenské akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“



1010

Musí obce vydávat OZV o nočním klidu?

• NEMUSÍ – vydání OZV o nočním klidu je
právem obce, nikoli povinností

• doba nočního klidu je regulována přímo
zákonem o přestupcích (od 22. do 6. hodiny)

a platí automaticky na celém území ČR, tedy i
na celém území obce, a to bez ohledu na to,
zda obec vydala OZV o regulaci nočního klidu
či nikoliv



1111

Mohou obce dobu nočního klidu zkrátit 
i prodloužit?

• obce jsou oprávněny OZV ve výjimečných
případech upravit dobu nočního klidu odlišně
než stanoví zákon, a to jen a pouze jejím
zkrácením (např. až od 1.00 hod.), případně
jejím nevymezením

zákon o přestupcích neumožňuje dobu nočního
klidu prodloužit



1212

Musí obec vydávat OZV jen jednou za rok?

• obec nemusí vydávat OZV jen jednou za rok

• obci nic nebrání, aby vydala OZV, respektive
novelizovala již vydanou OZV, i v průběhu roku

OZV lze v průběhu roku měnit či doplňovat
o další výjimečné akce, při nichž je doba nočního
klidu zkrácena či není vymezena vůbec – vždy
s dostatečným předstihem před konáním akce



1313

Mohou být výjimečné případy z doby 
nočního klidu uvedeny v příloze OZV?

• ANO – příloha OZV je nedílnou součástí OZV 

• seznam akcí, při jejichž konání je doba
nočního klidu kratší nebo žádná než stanoví
zákon, lze tedy uvést v příloze OZV, která
bude průběžné formou OZV měněna



1414

Musí být OZV každoročně novelizována?

• NEMUSÍ - pokud je v OZV dostatečně
srozumitelně výjimečná akce
označena, není třeba každoročně
OZV měnit jen z důvodu změny
termínu jejího konání či změny názvu



1515

Jakým způsobem v OZV vymezit ty akce, 
jejichž termín konání není dopředu znám?

• dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 mohou být akce
stanoveny v OZV

1. konkrétním datem, - např. 1.1.
2. datovatelným obdobím - např. velikonoce
3. událostí, jejíž datum je v obci předvídatelné

ohledem na místní tradice mohou být uvedeny i jen názvem akce
(např. Martinský košt vína, Svatomartinské hody , dožínky,
vinobraní, atp.)



1616

Je třeba k pořádání společenských akcí 
či rodinných oslav souhlas obce a je jejich konání 

nějak omezeno?
• v ČR není žádným zákonem omezeno konání

společenských akcí či rodinných oslav

• není třeba ani ohlášení či povolení obce nebo
jiného orgánu veřejné správy

→ společenské akce či rodinné oslavy se mohou
na území obce konat i po 22. hodině bez uvedení v

OZV
avšak za podmínky, že nenarušují noční klid



1717

Jak má obec postupovat při vydání OZV 
o regulaci nočního klidu?

V případě, že akce nebude uvedena v OZV
a přesto bude po 22. hodině docházet k rušení
nočního klidu hlasitou produkcí či projevy
účastníků akce , může obec obdržet stížnosti
či jiná podání občanů a bude povinna se těmito
podáními zabývat a to v přestupkových či jiných
řízeních.



1818

Shrnutí

konání každé akce či oslavy nemusí být
nezbytně spojeno s rušením nočního klidu

konání každé akce či oslavy není
výjimečným případem, pro který by
musela být udělena výjimka z doby
nočního klidu



1919

Shrnutí
Účelem zákona o přestupcích (ani OZV obcí)
není:

• zakazovat, omezovat či regulovat rodinné,
společenské či jiné akce, které se konají
(respektive jejichž konání pokračuje) po 22.
hodině

• stanovovat ohlašovací povinnost pro
rodinné, společenské či jiné akce



2020

Metodická pomoc Ministerstva vnitra obcím

Metodické doporučení č. 4 – Tvorba obecně
závazných vyhlášek (úprava místních záležitostí
veřejného pořádku)- (www.mvcr.cz/odk

Dotazy a odpovědi k problematice nočního klidu
TELEFONNÍ ČÍSLA : 974 816 413

974 816 447
974 816 449

E-MAIL : odbordk@mvcr.cz

http://www.mvcr.cz/odk
mailto:odbordk@mvcr.cz


2121

• Děkuji za pozornost
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