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Mezinárodní právo –
Evropské právo – Nařízení, Směrnice EU a další
Zákony
Nařízení vlády – musí existovat zákonné zmocnění,
používá se doplnění zákonů, např. v situaci měnících
se kvantifikovatelných veličin
Usnesení vlády – nástroj regulace primárně orgánů
státní správy
Vyhlášky ústředních správních úřadů v oblasti jejich
působnosti
Nařízení samosprávných celků v přenesené
působnosti – opět na základě zákonného zmocnění
Obecní vyhlášky – regulace zákonem vymezených
oblastí v rámci obce

1. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY




Čl. 10 Ústavy
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž
ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká
republika vázána, jsou součástí právního řádu;
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než
zákon, použije se mezinárodní smlouva.

2. LEGISLATIVA EU
PRIMÁRNÍ PRÁVO EU
Primární právo je označení pro tu masa práva
Evropské unie, která vznikla mezinárodními
smlouvami.
 Jedná se tedy o smlouvy, které upravují samotné
fungování (institucionální otázky) Evropské unie.


Římské smlouvy z roku 1957,
 Maastrichtská smlouva z roku 1993,
 Smlouva z Nice z roku 2001
 Lisabonská smlouva z roku 2007.


PRÁVO EU – ACQUIS COMMUNITAIRE
SEKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA









„Pro výkon pravomocí Unie přijímají orgány nařízení,
směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.
Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém
rozsahu a přímo použitelné ve všech členských
státech.
Směrnice (directive) je závazná pro každý stát,
kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být
dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se
ponechává vnitrostátním orgánům.
Rozhodnutí je závazné v celém rozsahu. Pokud jsou v
něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro
ně.
Doporučení a stanoviska nejsou závazná.“ Čl. 288
SFEU

NAŘÍZENÍ EU






Nařízení EU je právním aktem Evropské unie a
nejúplnějším a nejbezprostřednějším opatřením v
rámci nástrojů sbližování práva, který mají orgány
EU k dispozici. Má unifikační efekt. Jsou součástí
sekundárních pramenů komunitárního práva EU.
Sekundární právo vytváří akty přijímané orgány EU
pouze v případě, že jsou k tomu zmocněny právem
primárním.
Nařízení EU jsou pro členské státy závazná a přímo
použitelná.

Příklad
Nařízení Komise (ES) č. 989/2007 ze dne 23. srpna 2007
o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných
označení původu a chráněných zeměpisných označení
(Barèges-Gavarnie (CHOP) – Hořické trubičky (CHZO))
➢

SMĚRNICE EU (DIRECTIVE)




Směrnice EU (directive) je normativním právním aktem
Evropské unie. Směrnice je specifický nástroj harmonizace
předpisů členských států, především v oblasti, kde má EU
jen nevýlučné pravomoci[1]. Vedle unijních nařízení a
unijních normativních rozhodnutí jsou směrnice jedním ze
tří základních normativních aktů orgánů EU[2]. Adresáty
směrnic jsou přímo členské státy – většinou všechny, je
však možné, aby směrnice byla určena jen několika
členským státům[1]. Směrnice jsou implementovány
(včleněny) do právního řádu daného státu.
Směrnice je legislativním aktem Evropské unie, který
členským státům určuje, aby dosáhly konkrétního cíle, aniž
by diktovala, jakými prostředky daného cíle dosáhnout.
Jsou odlišné od nařízení, které je tzv. self-executing a
nevyžaduje přímou implementaci do právního řádu
členského státu. Směrnice obvykle poskytují prostor
členským státům pro to, aby přijala daná pravidla podle
svého právního řádu. Směrnice mohou být přijaty několika
legislativními procedurami podle toho, jaký mají obsah.

3. ZÁKONY:
PŘÍKLAD - ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 Předmět úpravy
(1) Tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi
orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví
předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních
předpisů, pokud tak tyto předpisy stanoví.
(2) Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na kontrolu státního podniku vykonávanou ministerstvem, které plní
jménem státu funkci jeho zakladatele podle zvláštního právního předpisu2).
(3) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na kontrolu vykonávanou Nejvyšším kontrolním úřadem na kontrolu
hospodaření s majetkem zvláštního charakteru2a) a na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků podle zvláštních právních předpisů3) a dále na kontrolu právnických osob, k nimž stát nebo územní
samosprávné celky plní funkci zakladatele podle zvláštních právních předpisů,4) s výjimkou kontroly
poskytované veřejné finanční podpory podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.

§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) orgánem veřejné správy organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle
zvláštního právního předpisu,5) státní příspěvková organizace, státní fond, územní
samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace
územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná
právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6)
nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří
s veřejnými prostředky,7)

4.NAŘÍZENÍ VLÁDY:
PŘÍKLAD - NAŘÍZENÍ VLÁDY

ZÁKONNÉ ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ
VLÁDY


Zákona č. 262 /2006 Sb., Zákoník práce , § 123

(6) Vláda stanoví nařízením
a) zařazení prací do platových tříd v souladu s charakteristikami platových tříd odstupňovanými podle složitosti,
odpovědnosti a namáhavosti práce, které jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu,
b) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,
c) způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,
d) podmínky pro určení započitatelné praxe,
e) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří
vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, pro
zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo
rutinní práce; výše platového tarifu určeného zvláštním způsobem pro zaměstnance poskytovatele zdravotních
služeb musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který zaměstnanci jinak přísluší podle
platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen podle odstavců 1 až 5,
f) stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok podle odstavce 5 a s přihlédnutím k povinnostem a
omezením při výkonu veřejné správy a služeb a k jeho významu, a to zpravidla s účinností od počátku
kalendářního roku, tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně …
§ 128
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
(2) Vláda stanoví nařízením výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a podmínky
pro jeho poskytování. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 5 % částky, kterou
stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy za měsíc.

5. USNESENÍ VLÁDY

VLADA.CZ

PŘÍKLAD - USNESENÍ VLÁDY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. října 2016 č. 885
o Národním plánu rozvoje sítí nové generace
Vláda
I. schvaluje Národní plán rozvoje sítí nové generace, uvedený v části III materiálu čj. 1264/16;
II. ukládá
1. ministru průmyslu a obchodu
a) předložit vládě do 31. března 2017 návrh akčního plánu k provedení nedotačních opatření
pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací,
b) předkládat vládě vždy do 30. června každého kalendářního roku zprávu o aktivitách
směřujících k naplnění plánu uvedeného v bodě I tohoto usnesení s tím, že první zpráva bude
předložena do 30. června 2017,
2. ministru vnitra vydat a zveřejnit do 31. prosince 2016 seznam adresních míst objektů
veřejného zájmu s tím, že bude tento seznam podle potřeby dále aktualizován.
Provedou:
ministři průmyslu a obchodu,
vnitra
Mgr. Bohuslav

USNESENÍ VLÁDY

6. VYHLÁŠKY JEDNOTLIVÝCH ÚŘADŮ PŘÍKLAD ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU


50 VYHLÁŠKA



Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského
úřadu ze dne 19. května 1978



o odborné způsobilosti v elektrotechnice



Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm.
d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru
nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle §
57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití
nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm.
a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o
organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy,
stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a
ostatními ústředními orgány:

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

7. NAŘÍZENÍ OBCÍ

PŘÍKLAD 2
Nařízení statutárního města Karlovy Vary
č. 3/2017,
kterým se vydává tržní řád

Rada statutárního města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 30.05.2017, usnesením č. RM/796/5/17, usnesla
vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a nabídku, prodej, poskytování služeb
Na území města Karlovy Vary je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím
nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1)
nabízet nebo prodávat zboží (dále jen „prodávat zboží“ nebo „prodej zboží“) a
nabízet, prodávat nebo poskytovat služby (dále jen „poskytovat služby“ nebo „poskytování služeb“)
1)

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

2)

§ 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

3)

§ 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5) zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění
pozdějších předpisů
4)



PŘÍKLAD POKRAČ.: ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON § 18


(1) Obec může vydat tržní řád formou nařízení obce29f). V tržním řádu vymezí místa pro nabídku a prodej
zboží (dále jen „prodej zboží“) a pro nabídku a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním
zákonem29g). Těmito místy jsou tržnice a tržiště (dále jen „tržiště“).



(2) Obec může tržním řádem vymezit



a) kapacitu a požadavky na vybavenost tržišť,













b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu, nebo
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště osobami s
omezenou schopností pohybu nebo orientace.
(3) Obec může tržním řádem dále

a) rozdělit tržiště podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby, nebo
b) stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných
mimo provozovnu.
(4) Obec může nařízením obce29f) stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb
prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány.

PŘÍKLAD POKRAČ. ZÁKON O OBCÍCH, § 11





(1) Obec může v přenesené působnosti vydávat na
základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, jeli k tomu zákonem zmocněna.
(2) Obec vykonávající rozšířenou působnost3a) (§
66) může za podmínek stanovených v odstavci 1
vydávat nařízení obce pro správní obvod
stanovený zvláštním právním předpisem.

§ 102 ZÁKONA O OBCI









(2) Radě obce je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného
rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu
stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním
složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem
obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele
nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li
vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka
obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,

8. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ - PŘÍKLAD






Zastupitelstvo města Kolína se na svém zasedání dne 21.09.2015,
usn. č. 156/2015 usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v
souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
§ 84 odst.2 h) : zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně
závazné vyhlášky obce
§ 10 – Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně
závaznou vyhláškou
C) k užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti



§ 178/2004 Sb., : 2) Na území obce, části obce nebo na území více obcí
se vymezují školské obvody spádové školy takto:



b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec
školské obvody obecně závaznou vyhláškou,

