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MĚSTO CHRASTAVA 
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava 

telefon: 482 363 811  fax: 485 143 344 

 
 

 

         
        

          Ministerstvo vnitra 

         Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 

         Náměstí Hrdinů 3  

         140 21  PRAHA 4 

                                                                                  
  

 

 

 

 

Váš dopis značky/ze dne                           Číslo jednací                                                 Chrastava                                    
                VED/636-2601/2009/mc/51.1                            30. 11. 2009 
  

 
Žádost o stanovisko k OZV  č.7/2009 města Chrastava  
 
 

Vážení, 

  

podávám tímto jako starosta města Chrastava zastupující ze zákona město Chrastava navenek 

žádost o posouzení zákonnosti a vydání stanoviska  ve věci obecně závazné vyhlášky č. 

7/2009 o sazbě z nemovitostí (dříve a dále jen OZV) vydané na základě §4 odst.1 písm. v), 
§6, §11,  §12 a §16a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZDN), na jejímž vydání se usneslo zastupitelstva města dne 18. 11. 2009 
usnesením č. 2009/06/V: „ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku č.7/2009 o sazbě a místním 

koeficientu u daně  z nemovitostí“.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. 

Dle mého právního názoru OZV č.7/2009 nebyla vydána ústavně konformním způsobem  

z důvodu jejího vyvěšení (vydání) na úřední desce až 27. 11. 2009, což bylo dva dny po 
stanovení nabytí její účinnosti (25. 11. 2009): 

 
 

OZV č.7/2009 nebyla vydána dle mého právního názoru ústavně konformním způsobem 

z důvodu pozdějšího vyvěšení na úřední desce (den vyhlášení) než byla   stanovena její 

účinnost, tzn. bez jakýchkoli pochyb dřívějšího data stanovené účinnosti, než mohla nabýt 

platnosti. Tímto došlo k evidentnímu a jasnému porušení základního právního principu 

právního státu, že jakýkoli právní předpis nemůže býti dříve účinný než je platný,  

k flagrantnímu porušení mj. §11 odst. 1 ZO a §12 odst. 2 ZO. §16a) ZDN v účinném znění 
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[resp. odst. 1 §16a) ZDN v platném, ale dosud neúčinném znění] navíc explicitně stanovuje, 

že: „má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná“.  

 

 

II. 

Bez ohledu na odsek I dle mého právního názoru město překročilo vydáním OZV č.7/2009 
meze svého zákonného zmocnění  z důvodu stanoveného nabytí její účinnosti dne 25. 11. 
2009 a tato OZV je neplatná  i z dále uvedených důvodů: 

 

1. OZV č.7/2009 má v rozporu se zákonem (odst.2  §12 ZO) stanovené nabytí účinnosti na 

25. 11 2009, což je pouhých 7 dní po schválení v ZM dne 18. 11 2009, jinými slovy v odst. 2 

§12 ZO požadovaných 15 dní po dni vyhlášení nemohlo být splněno, i kdyby  OZV č.7/2009 

byla vyvěšena na úřední desce po konání ZM ještě týž den.  Odst. 2  §12  ZO sice umožňuje 

stanovit účinnost i v dřívější den než 15. den po dni vyhlášení, ale jen výjimečně a jen pod 

podmínkou, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. Tato podmínka nebyla splněna, neboť 

ze zákona nemohl být obecný zájem žádný (byl nulový), protože mezi účinností stanovenou 

vyhláškou na 25. 11. 2009  a dnem  10. 12. 2009  (15. den po dni vyhlášení, kdyby OZV 

č.7/2009 byla vyvěšena nejdéle 25. 11. 2009) se dle ustanovení § 13 ZDN nepřihlíží ke změně 

skutečností rozhodných pro daňovou povinnost.   

 

2. V případě postupu podle věty druhé odst. 2 §12 ZO (výjimečně a vyžaduje-li to naléhavý 

obecní zájem), se z podstaty druhé věty tohoto odstavce neuplatňuje v těchto výjimečných 

případech pro obecně závaznou vyhlášku podmínka platnosti stanovená v odst.1 §12 ZO 

(vyhlášení na desce obecního úřadu po dobu 15 dnů), neboť obecně závazná vyhláška může 

být účinná, dle věty druhé odst. 2 §12 ZO v kratší časové lhůtě ode dne vyhlášení než je 15 

dní. Pokud toto zkrácení stanovuje věta druhá odst. 2 §12 ZO  pro účinnost, stanovuje ho tím 

pádem automaticky i pro platnost (z hlediska obecné teorie práva se rozumí samo sebou, že 

účinný právní předpis je zároveň platný bez ohledu na to, zda to zákonodárce explicitně 

vyjádřil v právní normě. Zřejmě také proto bylo slovo „platnost“ v odst. 2 §12 ZO pro 

nadbytečnost vypuštěno zák. č. .313/2002 Sb,. který zároveň zachoval podmínku platnosti 

vyvěšením v  odst.1 § 12 ZO).   

 

V případě OZV č. 7/2009 explicitně stanovená podmínka ve větě druhé odst. 2 §12 ZO 

(vyžaduje-li to naléhavý obecní zájem) nebyla splněna. Nelze tudíž dle věty druhé odst. 2 §12 

ZO postupovat. Proto platí pro platnost OZV č.7/2009 explicitní podmínka platnosti 

stanovená v odst.1 §12 ZO (obecně závazné vyhlášky 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). Vzhledem k tomu, že tato podmínka 

platnosti mohla být teoreticky splněna nejdříve 2. 12. 2009 (kdyby byla vyvěšená po konání 

ZM ještě v týž den tj. 18. 11. 2009), způsobila by v  OZV č. 7/2009 stanovená účinnost na 
den 25. 11. 2009 její neplatnost, tak jako tak (není totiž možné, aby měla OZV č.7/2009 

platnost od 2. 12.  2009 a účinnost dřívější 25. 11. 2009).          
 

3. §16a) ZDN v účinném znění [resp. odst. 1 §16a) ZDN v platném, ale dosud neúčinném 

znění] sice umožňuje stanovit účinnost dřívější než 1. ledna následujícího zdaňovacího 

období, ale jen a pouze pod podmínkou, že OZV nabyde platnosti nejpozději do 1. srpna 

předchozího zdaňovacího období. Tato podmínka platnosti nebyla a nemohla být splněna 

(vydání OZV bylo schváleno usnesením ZM dne 18. 11. 2009).  Navíc, jak již bylo uvedeno 

v odseku I, tento paragraf  navíc explicitně stanovuje, že: „má-li vyhláška zpětnou účinnost, je 

neplatná“.  
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Pozn. právě pro nesplnitelnost této podmínky v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb. 

byl v době jeho projednávání v PS PČR přijat pozměňující návrh, který stanovil nově odst. 2 

tohoto paragrafu s datem vydání do  30. listopadu 2009. 

 

4. Odst. 2 § 16a) ZDN (v platném, ale dosud neúčinném znění) stanovuje explicitně pro rok 

2009 jako jednu z podmínek vydání platné obecně závazné vyhlášky její účinnost od 
1.1.2010.  Vydaná OZV č.7/2009 tuto podmínku vydání platné OZV nesplňuje, neboť  má 

stanoveno nabytí  účinnosti  již 25. 11. 2009, je tudíž i z tohoto důvodu neplatná.    
 

5. Právní  předpis nemůže nabýt účinnosti dříve než nabude účinnosti zákon,  na jehož 

základě je vydán. V daném případě OZV č.7/2009 má stanoveno nabytí  účinnosti dne 25. 
11. 2009, přičemž zákon č. 362/2009 Sb. (v předmětné části první) nabývá účinnosti až 1. 1. 
2010.  Vydaná OZV č.7/2009 je tudíž i z tohoto důvodu neplatná, neboť nelze vydat platný 

právní předpis, který je účinný dříve, než je účinný předpis, na jehož základě je vydán.    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. 

Dle mého právního názoru město překročilo vydáním této OZV meze svého zákonného 
zmocnění  i z důvodu vyhlášení této OZV dne 14. 12. 2009 a to z níže uvedeného důvodu: 

 

Obecně závazná vyhláška obce nemůže nabýti platnosti (vyhlášením) dříve než nabude 

účinnosti zákon,  na jehož základě je vydána. Ministerstvo vnitra ve svém stanovisku 

(sděleném mj. v podání Č.j. MV-73468-7/ODK-2009 ze dne 29. 10. 2009) sice odůvodňuje 

svůj právní názor ve věci aplikovatelnosti platného zákona před datem jeho účinnosti, dle 

kterého je toto možné,  analogií s legislativní praxí Parlamentu  ČR, tato analogie je však 

v případě obecně závazných vyhlášek obcí ze zákona chybná. V uvedeném případě 

parlamentní praxe se totiž jedná o postup v souladu s §3 odst. 4  a §1 písm. d) a e)  zákona č. 
309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

který se však nemůže vztahovat na obecně závazné vyhlášky obcí, neboť žádná z obcí nemůže 

vydávat právní předpisy s celostátní působností. V daném případě by OZV č. 7/2009 Sb. 

nabyla  platnosti vyhlášením dne 9. 12. 2009 přičemž zákon č. 362/2009 Sb. (v předmětné 

části první) nabývá účinnosti až 1. 1. 2010. Vydaná  OZV č.7/2009 je tudíž i z tohoto 

důvodu neplatná.    
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 

 

Zastupitelstvo města svým usnesením č.2009/06/V „vydalo obecně závaznou vyhlášku 

č.7/2009 „o sazbě a místním koeficientu u daně  z nemovitostí““ Návrh OZV č.7/2009  

předložený k hlasování, a o kterém se v bodě 2009/06/V hlasovalo, ale obsahoval název  jiný 

a sice „o sazbě  z nemovitostí“. Dle mého právního názoru není přípustné a není možné, aby 

totožná OZV měla dva rozlišné názvy, jeden dle textu usnesení ZM 2009/06/V a druhý 

dle textu samotné OZV, která byla v celém svém rozsahu (včetně názvu) tímto usnesením 

schvalována a způsobuje to tak dle mého právního názoru nicotnost usnesení č.2009/06/V 

(ekvivalence s odst. 2 §77 zák. č.500/2004 Sb.).  

 

 

 

V. 
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Další nesrovnalosti OZV č.7/2009 (informace především pro správce daně): 

 

1. OZV č.7/2009 v článku 1 snižuje koeficient 2 stanovený dle §11 odstavce 3a) zákona na 

1,4. Ve skutečnosti  ovšem koeficient dle §11 odst. 3a) ZDN nikdy nebyl pro město 

Chrastavu stanoven na 2, ale dosud vždy na 1,4  (ve Vítkově byl vyhláškou z roku 1993 

snížen na 1,0).  

 

2. OZV č. 7/2009 v závěrečném článku 2 zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 6 ze dne 28 .7. 

2008 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí.  Ve skutečnosti ovšem žádná 
obecně závazná vyhláška č. 6 neexistuje a nikdy neexistovala.  V uvedený termín  28. 7. 

2008  sice ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku, nikoli však obecně závaznou vyhlášku č.6, 

ale obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008. Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 se navíc 

nejmenuje jako neexistující obecně závazná vyhláška č.6 uvedená  v OZV č.7/2009 „o 

stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí“, ale jmenuje se „o stanovení místního 

koeficientu u daně z nemovitostí“. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VI. 

Závěr: Dovoluji si požádat Ministerstvo vnitra o posouzení zákonnosti předmětné OZV 

č.7/2009 a o vydání stanoviska v posuzované záležitosti.  Též si dovoluji požádat o stanovisko 

v dané záležitosti Finanční úřad v Liberci.   

Tuto žádost podávám přesto, že vydaná předmětná OZV č.7/2009 nemůže mít vliv na výši 

daně z nemovitostí již jen z toho důvodu, že snižuje koeficient stanovený dle §11 odst. 3a) 

ZDN z neexistující výše 2 na výši, která je stávající 1,4 (i když v případě Vítkova jí vlastně 

zvyšuje z 1,0) a zrušuje neexistující obecně závaznou vyhlášku č.6, neboť se obávám zmatků 

při její interpretaci. Naléhavost žádosti o vydání stanoviska zdůrazňuji i vzhledem ke 

stanovisku advokáta JUDr. Ulmanna (též osobně přednesenému přímo na zasedání ZM) a 

především  kontrolního výboru, která zastupitelstvo města odmítlo vzít na vědomí  

(viz. http://www.chrastava.cz/muinfo/zastup/zapisy/zzm091118.pdf ). Byl jsem si vědom 

rozdílnosti právních názorů Ministerstva vnitra uvedeném mj. v podání Č.j. MV-73468-

7/ODK-2009  na straně jedné a JUDr. Ulmanna, mém osobním a kontrolního výboru na straně 

druhé již před zasedáním ZM dne 18. 11. 2009 s tím, že případné rozhodnutí o nezákonnosti 

případně vydané obecně závazné vyhlášky na tomto zasedání ZM ze strany příslušného 

soudu, by mohlo vést ke konstatování vzniklé škody pro město Chrastava ve výši několika 

milionů korun českých. Vzhledem ke stanovené účinnosti, k datu vyvěšení  a k textu skutečně 

vydané OZV č.7/2009, na které upozorňuji v odsekách I., II., IV. a V. tohoto podání, se může 

stát výše uvedený rozpor v konkrétním případě předmětné OZV č.7/2009 bezvýznamný.     

 

 

S pozdravem  

            

        

Ing. Michael Canov  

        starosta města Chrastava 

 

 

Pozn.: Nad rámec výše uvedené žádosti si dovoluji rozporovat tvrzení uvedené ve stanovisku 

Ministerstva vnitra uvedeném mj. v podání Č.j. MV-73468-7/ODK-2009, kde MV mj. tvrdí, 

že obec má možnost OZV vydanou na základě  §4 odst.1 písm. v), §6, §11,  §12  ZDN zrušit 

vydáním zrušovací OZV, a to do konce roku 2009. 
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Dle mého právního názoru platí obecně, že možnost derogace právního předpisu má příslušný 

orgán pouze za využití zákonného zmocnění na jehož základě tento orgán právní předpis 

vydal (pozn.: neuvažuji zde případ, kdy došlo k zákonné změně nositele zákonného 

zmocnění).  Tzn. v případě, že došlo k vydání OZV na základě zákonného zmocnění dle  §4 

odst.1 písm. v) či §6 či §11 či  §12  ZDN, je možné vydat zrušovací vyhlášku jen na základě 

totožného zákonného zmocnění, nestačí pouze za na základě § 84 odst. 2, písm h) ZO, jak se 

dle svého stanoviska zřejmě domnívá Ministerstvo vnitra.  

Jako důkaz pro oprávněnost svého právního názoru předkládám hypotetickou situaci, kdyby 

zastupitelstvo obce OZV vydanou dle §4 odst.1 písm. v) či §6 či §11 či  §12  ZDN opravdu 

zrušilo zrušovací OZV vydanou pouze na základě § 84 odst. 2, písm h) ZO . V tomto případě 
by se správce daně totiž o existenci zrušovací OZV vůbec nedozvěděl. A v žádném případě 

by se obec nezasláním takovéto OZV správci daně neprovinila. Naopak, pokud by 

v takovémto případě přesto obec (příp. Ministerstvo vnitra) OZV správci daně zaslala, 

překročila by tak své zákonné zmocnění (zásada zákonnosti zavazuje veřejnou moc činit 

pouze to, co jí zákon povoluje). A správce daně by nemohl s OZV získanou mimo zákon nijak 

pracovat. OZV se zasílá ze zákona (§16a ZDN) příslušnému správci daně (a to  v zákonem 

stanovené pětidenní  lhůtě) pouze v případě, že je vydána dle §4 odst.1 písm. v) či §6 či §11 či  

§12  ZDN.   

Dalším důkazem je samotné zavedení lhůty 1. srpna do §16a) ZDN (a nouzové lhůty 30. 

listopadu 2009 v případě 362/2009 Sb.). Ta byla bezpochyby zavedena proto, aby se správce 

daně mohl během zbytku roku na následující zdaňovací období připravit. Ne proto, aby se 

dozvěděl o změně (změnou je nejen zavedení některého z koeficientů, ale i jeho zrušení) na 

počátku dalšího zdaňovacího období či kdykoliv v jeho průběhu či dokonce po něm.    

A poslední argument, v případě daní (a daň z nemovitostí daní je) je nutné postupovat podle 

výslovného zákonného zmocnění.  

      

 

Příloha: OZV č.7/2009 

Dále obdrží: Ministerstvo vnitra, oddělení dozoru, nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 

Finanční úřad v Liberci, k rukám ředitele Ing. Libora Pilaře, Tř. 1. máje 97/25, 460 02 Liberec  


