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Odpověď na žádost o stanovisko k OZV města Chrastava č. 7/2009 a 8/2009 
 

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy (dále též jen 
„Ministerstvo vnitra“), jakožto správní orgán příslušný dle § 123 a násl. zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obcích“), k výkonu dozoru nad činností obcí v samostatné 
působnosti, obdrželo dne 30. listopadu 2009 Vaši žádost o stanovisko k „Obecně 
závazné vyhlášce města Chrastavy č. 7/2009 o sazbě z nemovitostí“ (dále jen 
„OZV č. 7/2009“) a dále dne 14. prosince 2009 žádost o stanovisko k „Obecně 
závazné vyhlášce města Chrastava č. 8/2009 o zrušení obecně závazných 
vyhlášek č. 6/2008 a 7/2009“ (dále jen „OZV č. 8/2009“). 

V příloze tohoto dopisu Vám proto zasíláme právní rozbory obou výše 
uvedených obecně závazných vyhlášek. Dodáváme, že OZV č. 7/2009 i OZV 
č. 8/2009 byly shledány v souladu se zákonem. Je tedy možno konstatovat, 
že s účinností od 1. ledna 2010 nebude mít město Chrastava žádnou 
obecně závaznou vyhlášku, přijatou na základě zmocnění zákonem 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o dani z nemovitostí“); a příslušný správce daně by se tak při stanovování 
výše daňové povinnosti poplatníků ve zdaňovacím období 2010 měl řídit pouze 
zákonem. 

K „Vyhlášce o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“, 
zveřejněné na internetových stránkách Vašeho města, která byla přijata radou 
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města na základě zmocnění zákonem o dani z nemovitostí a dle zákona 
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v přenesené působnosti dne 14. prosince 1992, a kterou Vy považujete za dosud 
účinnou, si Ministerstvo vnitra dovoluje vyjádřit následující právní názor. 

Vzhledem k tomu, že „Obecně závaznou vyhláškou města Chrastavy 
č. 5/2008, kterou se stanovuje místní koeficient daně z nemovitostí a kterou 
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2006, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů“ (dále jen „OZV č. 5/2008), která je rovněž 
zveřejněna na internetových stránkách města, došlo ke stanovení místního 
koeficientu daně z nemovitostí na základě ustanovení § 12 zákona o dani 
z nemovitostí, tedy pro celé území města, tato OZV č. 5/2008 fakticky zrušila 
předchozí „Vyhlášku o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí“, která stanovila koeficient pro výpočet daně pouze pro části 
obce Horní a Dolní Vítkov. Přestože k formálnímu zrušení „Vyhlášky o použití 
nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“ nedošlo, je nutno použít 
obecnou právní zásadu lex posterior derogat legi priori (tj. pozdější právní 
předpis ruší předchozí). Ministerstvo vnitra se proto domnívá, že správce daně 
by tuto „Vyhlášku o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“ 
neměl aplikovat již od 1. ledna 2009, kdy dle internetových stránek města 
Chrastava nabyla účinnosti OZV č. 5/2008 (pokud byla OZV č. 5/2008 správci 
daně zaslána). 

Dovolujeme si Vás požádat, aby „Vyhláška o použití nižšího 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“ ze dne 14. prosince 1992 byla 
v zájmu právní jistoty adresátů formálně zrušena usnesením Rady města 
Chrastava v nejbližším možném termínu. Pro podrobnější právní výklad v této 
záležitosti odkazujeme na stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra č. 5/2006 (zveřejněné na internetových stránkách našeho 
odboru www.mvcr.cz/odk), které je rovněž přílohou tohoto dopisu. 

Dále Vás žádáme, aby město Chrastava věnovalo pozornost formálním 
nedostatkům, zjištěným v OZV č. 7/2009 a OZV č. 8/2009, a v zájmu 
dodržování zásady dobré správy učinilo nezbytná opatření, aby se podobné 
nedostatky v budoucnu v obecně závazných vyhláškách města Chrastava 
nevyskytovaly. 

K právním názorům, které prezentujete ve Vašich dopisech, Ministerstvo 
vnitra sděluje, že setrvává na právním stanovisku, které Vám bylo zasláno 
pod č. j. MV-73468-7/ODK-2009. Užité obecné právní zásady a postupy 
(např. per analogiam, lex posterior derogat legi priori, atd.) byly dle našeho 
názoru dostatečně zdůvodněny. Ministerstvo vnitra rovněž i nadále zastává 
názor, že obce jsou přímo článkem 104 odst. 3 Ústavy ČR zmocněny k vydávání 
obecně závazných vyhlášek v jejich samostatné působnosti. Tento názor 
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je podložen mimo jiné i konstantní judikaturou Ústavního soudu (viz např. nálezy 
Ústavního soudu ve věcech obecně závazných vyhlášek města Jirkova 
a Kořenova, sp. zn. Pl. ÚS 45/06 a Pl. ÚS 35/06). V souladu se závěry Ústavního 
soudu tak Ministerstvo vnitra nepovažuje obecně závazné vyhlášky, vydané 
pouze na základě obecného zmocnění Ústavou a zákonem o obcích, kterými 
se ruší obecně závazné vyhlášky, vydané dle příslušných ustanovení zákona 
o dani z nemovitostí, za nezákonné. Pokud takové obecně závazné vyhlášky 
byly vydány ústavně konformním způsobem, na řádně svolaném veřejném 
zasedání zastupitelstva obce, Ministerstvo vnitra neshledává důvod pro zahájení 
dozorových opatření vůči obcím, které takové obecně závazné vyhlášky vydaly. 
Z výše uvedeného pak logicky vyplývá, že účinnost těchto zrušujících obecně 
závazných vyhlášek se řídí pouze ustanovením § 12 zákona o obcích a nikoliv 
ustanovením § 16a zákona o dani z nemovitostí.  

Samozřejmě též zrušující obecně závaznou vyhlášku je dle našeho 
názoru (který se shoduje s názorem Ministerstva financí) nutno zaslat 
příslušnému správci daně. V tomto případě se jedná o analogický postup, jako 
v případě vydání nové obecně závazné vyhlášky dle zákona o dani 
z nemovitostí.  

Informaci o tom, zda již došlo ke zrušení „Vyhlášky o použití nižšího 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“ ze dne 14. prosince 1992, anebo 
v jakém termínu bude tato vyhláška usnesením rady města zrušena, uvítáme 
v termínu do 29. ledna 2010. 

 
Ing. Marie Kostruhová, v. r. 

ředitelka odboru 
 
 
 
Na vědomí: 
 
Finanční úřad v Liberci 
Vážený pan 
Ing. Libor Pilař, ředitel 
Třída 1. máje 97/25 
460 02 Liberec 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Jitka Kuřátková 
tel. č.: 974 816 479 
e-mail:  jkuratkova@mvcr.cz 
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