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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 Chrastava č. 8/2009 o zrušení obecně závazných vyhlášek 
č. 6/2008 a 7/2009  (dále jen „OZV“) 
 
  
1.  
Z úvodní věty OZV vyplývá, že OZV byla vydána dne 9. prosince 2009 na základě 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 desku dne:     11. prosince 2009 
OZV nabývá účinnosti dle textu OZV dnem:     1. ledna 2010  
 
Dle písemností doručených městem a sdělení pana starosty má být OZV sejmuta z úřední desky 
dne 28. prosince 2009. 
 
3. 
Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 9. prosince 2009, zveřejněného 
na internetových stránkách města, vyplývá, že posuzovaná OZV byla schválena 10 hlasy 
přítomných členů zastupitelstva města, 2 členové byli proti, 3 členové se zdrželi hlasování 
a 4 nehlasovali (zřejmě z důvodu nepřítomnosti), a to z celkových 19-ti členů zastupitelstva 
města Chrastava. Proces přijetí OZV proběhl v souladu se zákonem.   
 
4.  
Při posuzování souladu OZV se zákonem bylo použito zejména příslušných ustanovení zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o obcích“).  K jednotlivým ustanovením OZV lze uvést následující:  
 
Úvodní ustanovení 
Z úvodní věty OZV vyplývá, že OZV byla vydána dne 9. prosince 2009 na základě ustanovení   
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. Úvodní ustanovení je v souladu 
se zákonem, pro úplnost je třeba dodat, že obsahuje nadbytečně odkaz na ustanovení § 10 
písm. d) zákona o obcích, neboť toto ustanovení nebylo fakticky k vydání OZV využito.  
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Ústavní limity pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné působnosti jsou 
určeny přímo článkem 104 odst. 3 Ústavy ČR („Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti 
vydávat obecně závazné vyhlášky.“), což znamená, že obce jsou tímto článkem dostatečně 
zmocněny k ukládání povinností i bez výslovného zákonného zmocnění (viz nálezy Ústavního 
soudu ve věcech obecně závazných vyhlášek města Jirkova a Kořenova, Pl. ÚS 45/06 a Pl. ÚS 
35/06). Z toho lze analogicky odvodit, že lze i méně, tj. zrušit obecně závaznou vyhlášku.  
 
Je třeba konstatovat, že tato OZV je v zásadě nadbytečným právním předpisem, je „zrušovacím 
právním předpisem obce“, který opakovaně deklaruje (zřejmě z důvodu právní jistoty adresátů) 
zrušení Obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 6/2008 o stanovení místního koeficientu 
u daně z nemovitostí, a dále zrušuje Obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 7/2009 
o sazbě z nemovitostí, která již dříve uvedenou OZV č. 6/2008 zrušila.  
  
ČL.  1 
Základní ustanovení 
 
Ustanovení tohoto článku stanoví, že: „Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou 
zrušuje obecně závazné vyhlášky: č. 6/2008 ze dne 28. 7. 2008 a č. 7/2009 ze dne 18. 11. 2009, 
kterými byl stanoven místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.“ 
 
V ustanovení byl shledán formální nedostatek. Zrušované obecně závazné vyhlášky nejsou 
označeny naprosto přesným názvem (viz posouzení úvodní věty), ale je zcela poznatelné, které 
právní předpisy zastupitelstvo města mělo v úmyslu zrušit. Ustanovení není v rozporu  
se zákonem. 
 
 
ČL.  2  
Závěrečné ustanovení 
 
Účinnost právního předpisu byla v textu OZV stanovena dnem 1. ledna 2010. 
 
Dle § 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. Dle údajů na OZV byla OZV vyvěšena na úřední desce dne 11. prosince 
2009 a bude sejmuta dne 28. prosince 2009. Pro účinnost byla zvolena řádná legisvakanční 
lhůta, která je v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o obcích.  
 
Pokud bude OZV vyvěšena na úřední desce od 11. prosince 2009 do 28. prosince 2009, jak je 
uvedeno na kopii stejnopisu zaslané OZV, stane se platným právním předpisem a účinnosti 
nabude dne 1. ledna 2010. 
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5. 
ZÁVĚR  
 
Jednotlivá ustanovení posuzované OZV nevykazují rozpor se zákonem.  
 
V ustanovení ČL. 1 byl shledán formální nedostatek. Zrušované obecně závazné vyhlášky 
nejsou označeny úplným názvem. Neuvedení úplného názvu není důvodem k uplatnění 
dozorových opatření ze strany Ministerstva vnitra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 23. prosince 2009 
 
Zpracoval: Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra  
 
Schválil: Mgr. Petr Prokop,  
vedoucí oddělení dozoru 
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