
 

 

MINISTERSTVO VNITRA 
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
Oddělení dozoru  
Náměstí Hrdinů 3  
140 21 Praha 4  
 
Právní rozbor obecně závazné vyhlášky 
 
Město Chrastava 
 
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 7/2009 o sazbě z nemovitostí (dále jen „OZV“) 
 
1.  
Z úvodní věty OZV vyplývá, že OZV byla vydána dne 18. listopadu 2009 na základě ustanovení 
§ 4 odst. 1 písm. v), § 6, §11, §12 a § 16a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů a ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   
 
2. 
Dle údajů města a informací uvedených na OZV: 
OZV byla vyvěšena na úřední desce dne:     27. listopadu 2009 
OZV bude sejmuta z úřední desky dne:     14. prosince 2009  
 
OZV nabývá účinnosti dle textu OZV dnem:   25. listopadu 2009  
 
3. 
Zákonnost OZV byla posuzována zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“) 
a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“).  
 
4.  
K jednotlivým ustanovením OZV lze uvést následující:  
 
Název OZV 
OZV nese název „Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 7/2009 o sazbě z nemovitostí“. 
Dle vyjádření starosty města však usnesení č. 2009/06/V ze zasedání zastupitelstva města dne 
18. listopadu 2009 zní: „ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009 o sazbě a místním 
koeficientu u daně z nemovitostí.“  
 
OZV nese jiný název, než kterým je označena v usnesení, na jehož základě byla schválena 
(dle vyjádření starosty a rovněž dle zápisu ze zasedání zastupitelstva, zveřejněného 
na internetových stránkách města). Jedná se však o nedostatek, který nemá za následek nicotnost 
přijatého usnesení a potažmo i právního předpisu jako celku. Z obsahu usnesení i z obsahu 
samotné OZV a data jejího schválení lze dovodit, že se fakticky jedná o tutéž OZV, ač odlišně 
nazvanou, je tedy zjevná vůle zastupitelstva města OZV vydat. V citovaném usnesení 
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je u schválené OZV č. 7/2009 o sazbě a místním koeficientu u daně z nemovitostí odkázáno 
na přílohu č. 4. Tato příloha obsahuje Obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 7/2009 
o sazbě z nemovitostí.  
 
Dílčí závěr 
V názvu OZV byla shledána odlišnost pojmenování OZV ve vztahu k přijatému usnesení. 
Nejedná se o rozpor se zákonem, protože z usnesení i z OZV je zřejmé, že se fakticky jedná 
o tentýž právní předpis.  
 
ČL.  1 
Ustanovení tohoto článku stanoví, že: „Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou 
dle § 11 odstavce 3a) zákona snižuje koeficient 2 přiřazený k jednotlivým obcím podle počtu 
obyvatel z posledního sčítání lidu v r. 2001, což představuje koeficient 1,4.“  
 
Dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí platí, že základní sazba daně se násobí 
koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu. 
Z informací zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu vyplývá, 
že poslední sčítání lidu proběhlo v roce 2001, kdy ve městě Chrastava žilo 5 944 obyvatel. 
Dle citovaného ustanovení zákona o dani z nemovitostí v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 
obyvatel je koeficient 1,4. 
 
Pro město Chrastava tedy platí dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí koeficient  
1,4. V OZV je však stanoveno, že se koeficient 2 snižuje na 1,4. Městu Chrastava přitom 
koeficient 2 dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí nepřísluší.  
 
Dílčí závěr 
V ustanovení byl shledán formální nedostatek. Koeficient 1,4 přísluší městu přímo ze zákona.  
O snížení tohoto koeficientu se ve skutečnosti nejedná, protože městu podle posledního sčítání 
lidu koeficient 2 nenáleží. Formulace ustanovení nebyla technicky zvládnuta, jedná  
se o superfluum, v tomto případě jde de facto o parafrázi zákona. OZV je v podstatě obecně 
závaznou vyhláškou zrušující, zmocnění zákona o dani z nemovitostí a tedy ani § 10 
písm. d) zákona o obcích nebylo využito. OZV byla vydána pouze na základě obecného 
zmocnění čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR a § 35 zákona o obcích. 
 
ČL.  2  
Ustanovení zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 6 ze dne 28. 7. 2008, o stanovení místního 
koeficientu daně nemovitostí.  
 
Zrušovací ustanovení neoznačuje zcela správně zrušovanou vyhlášku, město evidentně zamýšlelo 
zrušit „Obecně závaznou vyhlášku města Chrastava č. 6/2008 o stanovení místního koeficientu  
u daně z nemovitostí“. Tato obecně závazná vyhláška byla dle naskenované kopie, zveřejněné 
na internetových stránkách města, schválena dne 28. července 2008, nabyla účinnosti dne 
1. ledna 2009, byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu dne 29. července 2008 a sejmuta 
dne 14. srpna 2008. I přes formálně nepřesné označení zrušované OZV je zřejmé, že se jedná 
o Obecně závaznou vyhlášku města Chrastava č. 6/2008 o stanovení místního koeficientu u daně 
z nemovitostí.  
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Dílčí závěr 
V ustanovení byl shledán formální nedostatek. Zrušovaná OZV není označena zcela 
přesným názvem, přesto došlo ke zrušení předchozího právního předpisu.  
 
ČL. 2 dále stanoví, že obecné závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 25. 11. 2009.  
 
Z dokumentů zaslaných starostou města vyplývá, že OZV č. 7/2009 byla schválena dne  
18. listopadu 2009. Na úřední desku městského úřadu byla vyvěšena dne 27. listopadu 2009 a má 
být sejmuta dne 14. prosince 2009. Účinnost právního předpisu byla v textu OZV stanovena již 
dnem 25. listopadu 2009.  
 
Dle ustanovení § 12 odst. 1 a 2 zákona o obcích platí, že obecně závazné vyhlášky a nařízení 
obce musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení 
se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. 
Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Pokud není 
stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyhlášení. Vyžaduje- li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek 
účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že OZV byla na úřední desku vyvěšena dva dny poté, co byla textu 
OZV stanovena její účinnost. Zákon o obcích však neumožňuje, aby OZV nabyla účinnosti dříve, 
než byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu a mohla se tak stát platným právním 
předpisem. Dle vyjádření starosty města v daném případě nebyla splněna podmínka naléhavého 
obecného zájmu, kterou předpokládá ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obcích, jež připouští 
nabytí účinnosti dnem vyhlášení OZV. Pro stanovení účinnosti právního předpisu se tak použije 
obecná patnáctidenní legisvakanční lhůta dle § 12 odst. 2 zákona o obcích. Byla-li OZV vyvěšena 
na úřední desku městského úřadu dne 27. listopadu 2009, měla by obecně nabýt účinnosti dne 
12. prosince 2009 (dle zákona o obcích). 
 
Podmínkou platnosti právního předpisu obce je dle § 12 odst. 2 zákona o obcích jeho vyhlášení, 
které se provádí tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 
15 dnů. Pokud bude OZV vyvěšena na úřední desce města od 27. listopadu 2009 do 14. prosince 
2009, jak je uvedeno na kopii stejnopisu zaslané OZV, stane se platným a ke dni 12. prosince 
2009 rovněž účinným právním předpisem.  
 
OZV nelze pokládat za neplatný právní předpis z důvodu nedostatku ve stanovení účinnosti. 
Pokud stanoví OZV dřívější den účinnosti, než nabyla platnosti, nejedná se o rozpor se zákonem, 
který by Ministerstvo vnitra opravňoval k zahájení dozorových opatření dle § 123 a násl. zákona 
o obcích. Posuzovaná OZV určuje konkrétní datum bez dalšího slovního doplnění, proto se zde 
se bude postupovat při určení účinnost dle obecného pravidla stanoveného v § 12 odst. 2 věta 
první zákona o obcích, tj. patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
Dle právního názoru Ministerstva vnitra účinnost a právní důsledky OZV nastanou 
patnáctým dnem po vyvěšení OZV na úřední desce. 
 
Zde je třeba upozornit na skutečnost, že na naskenovaném stejnopisu OZV opatřeném ručně 
doplněnými údaji o vyvěšení a sejmutí OZV z úřední desky, který byl Ministerstvu vnitra 
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doručen dne 2. prosince 2009, je doplněn údaj o sejmutí OZV z úřední desky dne 14. prosince 
2009, ač tento den ještě nenastal. Podobný postup nelze považovat za souladný se zákonem, 
pokud se jedná o úřední desku městského úřadu. Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon  
č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví a spisové 
službě“), a další související zákony. Podle nového znění § 65 odst. 3 zákona o archivnictví 
a spisové službě platí, že „má-li být dokument vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením 
jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem 
sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce. 
Ustanovení věty první a druhé se nevztahuje na zveřejňování dokumentů na elektronické úřední 
desce.“ 
 
Dílčí závěr 
Na základě shora uvedeného lze uzavřít, že účinnost OZV č. 7/2009 nebyla stanovena zcela 
v souladu se zákonem. Vzniklý nesoulad se zákonem však nevyžaduje uplatnění dozorových 
opatření, je nutné použít výklad a stanovit účinnost dle zákona.  
 
Vzhledem k tomu, že zmocnění zákona o dani z nemovitostí a tedy ani § 10 písm. d) zákona 
o obcích nebylo při vydání OZV fakticky využito, ustanovení zákona o dani z nemovitostí 
se na její účinnost nepoužijí. OZV byla vydána pouze na základě obecného zmocnění čl. 104 
odst. 3 Ústavy ČR a § 35 zákona o obcích. 
 
 
5. 
ZÁVĚR  
 
V názvu OZV bylo shledáno odlišné pojmenování OZV č. 7/2009 ve vztahu k přijatému 
usnesení. Nejedná se o rozpor se zákonem a tato vada nemá za následek nicotnost přijatého 
usnesení, protože z přijatého usnesení i z OZV je zřejmé, že fakticky se jedná o tentýž právní 
předpis.  
 
V ustanovení ČL. 1 byly shledány formální nedostatky. Koeficient 1,4 přísluší městu přímo  
ze zákona. O snížení tohoto koeficientu se ve skutečnosti nejedná, protože městu podle 
posledního sčítání lidu koeficient 2 nenáleží.  
 
Formálním nedostatkem je tedy rovněž uvedení odkazu na § 4 odst. 1 písm. v), § 6, §11, §12 
a § 16a zákona o dani z nemovitostí a ustanovení § 10 písm. d) zákona o obcích v úvodní větě 
OZV. Tato zmocnění nebyla při vydání OZV fakticky využita. 
 
Zrušovaná obecně závazná vyhláška není označena zcela přesným názvem, je však zřejmé, že se 
jedná o „Obecně závaznou vyhlášku města Chrastava č. 6/2008 o stanovení místního koeficientu 
u daně z nemovitostí“.  
 
Účinnost OZV č. 7/2009 v ČL. 2 nebyla stanovena zcela v souladu se zákonem. Vzniklý formální 
nesoulad se zákonem však není důvodem pro uplatnění dozorových opatření ze strany 
Ministerstva vnitra.  
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Na naskenovaném stejnopisu OZV opatřeném ručně doplněnými údaji o vyvěšení a sejmutí OZV 
z úřední desky, který byl Ministerstvu vnitra doručen dne 2. prosince 2009, je doplněn údaj 
o sejmutí OZV z úřední desky dne 14. prosince 2009, ač tento den ještě nenastal. Takový postup 
není v souladu se zákonem, jde o formální pochybení. 
 
Přes výše uvedené formální nedostatky nebyla Obecně závazná vyhláška města Chrastavy 
č. 7/2009 o sazbě z nemovitostí shledána v rozporu se zákonem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 11. prosince 2009 
 
Zpracoval: Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra  
 
Schválil: Mgr. Petr Prokop,  
vedoucí oddělení dozoru 
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