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Váš dopis značky/ze dne                           Číslo jednací                                                 Chrastava                                    
                VED/909-3260/2009/mc/51.1                            14. 12. 2009 
  

 
Žádost o stanovisko k OZV  č. 8/2009 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. 

8/2009 (dříve a dále jen OZV)  o zrušení obecně závazných vyhlášek č.6/2008 a 7/2009 

vydané na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZO), kterými byl stanoven místní koeficient 

pro výpočet daně z nemovitostí.   

 

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

 

Dle mého právního názoru OZV č.8/2009 (viz http://www.chrastava.cz/deska/2009/09-448-

01.gif ) nebyla vydána ústavně konformním způsobem  z důvodu neexistujícího zákonného 

zmocnění pro její vydání, čímž město Chrastava překročilo meze svého zákonného oprávnění 

a OZV č.8/2009 je neplatná.   

 
 

Odůvodnění:  

OZV č.8/2009 byla vydána na základě ustanovení §10 písm. d) ZO. Toto ustanovení zní: 

„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, 
stanoví-li tak zvláštní zákon“ 
 

OZV č.6/2008 a č.7/2009 byly vydány na základě č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen ZDN), konkrétně pak §12 (OZV č.6/2008), resp. 4,11, 12 

a  16a) (OZV č.7/2009). K vydání OZV dle těchto ustanovení ZDN existuje zákonné 

zmocnění, ovšem v jistých časových omezeních.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§16a)  ZDN v účinném znění:  

Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12 je 

obec povinna zaslat v jednom vyhotovení příslušnému správci daně do pěti kalendářních dnů 

ode dne nabytí její platnosti, přičemž obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti 
nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období….  

 

§16a) ZDN ve znění účinném od 1. 1. 2010:  

(1) Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 

12 je obec povinna zaslat v jednom vyhotovení příslušnému správci daně do pěti kalendářních 

dnů ode dne nabytí její platnosti, přičemž obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti 
nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období…. 

 (2) V roce 2009 lze pro zdaňovací období roku 2010 vydat platnou obecně závaznou 

vyhlášku podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12 do 30. listopadu 2009 s účinností 

od 1. ledna 2010. 

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

 

Neexistuje tedy zvláštní zákon, který by umožňoval obci  v termínu po 1 srpnu resp. po 30. 

listopadu 2009  vydat platnou OZV, která by jakkoli měnila (zvyšovala, snižovala, zaváděla 

či rušila) tzv. místní koeficient daně z nemovitosti či jakkoli měnila (doplňovala, rušila) OZV, 

která tento koeficient zavedla (zvyšovala, snižovala či rušila).  

 

Přitom nejenže samotná OZV č.8/2009 uvádí svým odkazem na §10 odst. d) ZO, že tato OZV 

byla vydána na základě zvláštního zákona, ale tuto povinnost stanovuje i čl. 11 odst. 5  Listiny 

základních práv a svobod „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona“.   

 

Jsem toho právního názoru, že se ve věci vydání OZV č.8/2009 jedná o absolutní neplatnost 

právního úkonu, který nastává přímo ze zákona (ex lege), neboť zvláštní zákon §16a) ZDN 

vydání platné OZV, v termínu jak byla vydána, přímo vylučuje a že na tento právní úkon, tj. 

na vydání OZV č.8/2009  se má hledět tak, jako by nebyl učiněn a neměl by být způsobilý 

vyvolat žádné zamýšlené právní následky. Jinými slovy jsem toho právního názoru, že je 

OZV č.8/2009 neplatná a  že je, a k datu 1.1.2010  i bude, nadále platná a účinná OZV 
č.6/2008.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

č.8/2009 a o vydání stanoviska v posuzované záležitosti.  Též si dovoluji požádat o stanovisko 

v dané záležitosti Finanční úřad v Liberci. Taktéž si dovoluji potvrdit, že nadále usiluji o 

stanovisko k vydání OZV č.7/2009 zaslané pod č.j.  VED/636-2601/2009/mc/51.1 ze dne 

30.11.2009.  Předmětná stanoviska jsou nezbytná i pro případný přezkum příslušným soudem.   

 

S pozdravem  

            

        

Ing. Michael Canov  

        starosta města Chrastava 

 

 

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  
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