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Právní předpisy
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 35/2021 Sb., o sbírce podzákonných právních předpisů územně
samosprávných celků a některých správních úřadů
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
Zákon č. 338/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
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1. Obecně závazné vyhlášky - teorie
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1. Obecně závazné vyhlášky - teorie
Obecně závazné vyhlášky - obecně

●

●

●
●

Obce mají možnost vydávat vlastní právní předpisy. Jedná se o podzákonné právní
předpisy, konkrétně je nazýváme jako předpisy statutární. Hovoříme tak o tzv.
podzákonné normotvorbě veřejné správy.
Právní předpisy vydané v samostatné působnosti obce se nazývají obecně
závazné vyhlášky (dále též „OZV“), jejich název plyne z právního charakteru těchto
předpisů – a to jejich obecné závaznosti. Právní předpisy vydané v rámci
přenesené působnosti se nazývají nařízení.
Obecnou závazností rozumíme, že se vztahují na každého, kdo se nachází na
území daného územního samosprávného celku, tj. obce či kraje.
Na rozdíl od nařízení jsou obecně závazné vyhlášky projevem autonomie resp.
práva autonomní normotvorby a jako takové tedy nejsou výrazem státní správy jako
nařízení, ale jsou typickým produktem samosprávy ve veřejné správě. Proto je
jejich vydání, oproti nařízení, spíše právem, než povinností.
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1. Obecně závazné vyhlášky - teorie
Obecně závazné vyhlášky - obecně

●
●
●

●

●

Pravomoc obce vydávat obecně závazné vyhlášky je stanovena v čl. 104 odst. 3
Ústavy České republiky.
Podle tohoto článku mohou zastupitelstva obcí v mezích své samostatné
působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.
Ústavní princip zakotvený v čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví,
že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen
při zachování základních lidských práv a svobod.
Termínem „v mezích zákona“ rozumíme např. úpravou pomocí OZV není možno
stanovit povinnost nad rámec úpravy zákonného předpisu. Například nelze
sankciovat spáchání přestupku pokutou ve výši 15.000 Kč pokud zákonná úprava
za takový přestupek stanoví horní hranici pokuty ve výši 10.000 Kč.
Termín „na základě zákona“ je vykládán tak, že povinnosti mohou být uloženy
zákonem nebo jinou než zákonnou normou za podmínky, že k tomu byla tato norma
zmocněna zákonem.
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1. Obecně závazné vyhlášky - teorie
Obecně závazné vyhlášky - obecně

●

●

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Oprávnění obce vydávat obecně závazné vyhlášky je pak podrobněji upraveno
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Hovoříme zejména o ustanovení § 10 zákona o obcích, podle něhož může obec
ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti týkající se
zejména:
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků,
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,
užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
zavedení místních poplatků, poplatku za komunální odpad
daň z nemovitých věcí
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Oblasti veřejného pořádku, které lze regulovat
prostřednictvím OZV
Konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
Používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích
Hluk (hlučné činnosti) a rušení nočního klidu, světelné
znečištění
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí
Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství
Rozdělávání a udržování otevřených ohňů
Ochrana a údržba veřejné zeleně (sekání, úklid)
Chov zvířat; Pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat; Zákaz
vstupu se zvířaty
Žebrání
Prostituce
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Oblasti veřejného pořádku, které lze regulovat
prostřednictvím OZV
Hazardní hry
Jízda na skateboardech a kolečkových bruslích na veřejných
prostranstvích, která nejsou pozemními komunikacemi
Provoz zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
(stanovení povinností ve vztahu k veřejnému pořádku)
Nepovolené vylepování plakátů
Malování po zdech (graffiti)
Provozní doba pohostinských zařízení
Pouliční produkce (busking)
Umístění reklamních zařízení
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Oblasti veřejného pořádku, které naopak NELZE
regulovat prostřednictvím OZV
Provoz zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti – možnost
vydat provozní řády formou OZV (koupaliště, pískoviště,
hřbitovy, knihovny)
Provoz motorových a nemotorových vozidel, jízda
na skateboardech a kolečkových bruslích na veřejných
prostranstvích, která jsou pozemními komunikacemi
Evidence tzv. současného (přechodného) pobytu v obci
Regulace podomního prodeje
Domovní řády
Provoz plavidel se spalovacími motory
Sezení na stavebních prvcích
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Druhy místních poplatků, které lze stanovit obecně
závaznou vyhláškou
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
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1. Obecně závazné vyhlášky - teorie
Obecně závazné vyhlášky – vzájemný vztah mezi OZV a nařízením obce.

●

Je důležité rozlišovat pojmy „vyhláška“ a „obecně závazná vyhláška“. Vyhláškou
(např. ministerstva) je z pohledu správního práva nařízením a tím pádem projevem
státní správy, zatímco obecně závazná vyhláška obce je statutárním předpisem a
tím pádem projevem samosprávy.

●

Obecně závazná vyhláška obce na rozdíl od vyhlášky ministerstva, nemůže být
např. zrušena zákonem, neboť tím by došlo k zásahu do ústavně garantovaného
práva na samosprávu.
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1. Obecně závazné vyhlášky - teorie
Místní působnost Obecně závazných vyhlášek

●

Obecně závazné vyhlášky jsou také jediným typem statutárních předpisů, které
považujeme ve vztahu k právnímu řádu České republiky za prameny práva.

●

Je tomu tak proto, že se vztahují na každého, kdo se nachází na území daného
územního samosprávného celku, tj. obce či kraje. Pokud obec vydá obecně
závaznou vyhlášku upravující záležitosti veřejného pořádku (např. zákaz pití
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích – musí se tímto předpisem řídit
každý, kdo se na daném prostranství nachází, ať je občanem obce, nebo ať je
občanem obce jiné. Obci při takovéto regulaci nestačí zavazovat pouze své občany,
ale musí tak činit vůči všem, tj. i vůči těm, k nimž nemá žádný právní vztah
(návštěvníci, turisté, projíždějící)

●

Za tímto účelem je tak obec vybavena možností vydávat právní předpisy, které
dopadají na každého bez rozdílu.
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2. Proces vydávání obecně závazných
vyhlášek
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.1. Příprava a schvalování
Příprava
●
●

●

●
●

Každému návrhu OZV by měl předcházet podrobný rozbor problematiky, kterou má
zamýšlená OZV upravovat.
Navrhovatel právního předpisu by měl zdůvodnit, proč je navrhovaná úprava
potřeba a zda bude mít obec vůli a prostředky dodržování nové OZV vymáhat.
Zároveň by měl vyjádřit přínos navrhované právní úpravy, dopad na rozpočet obce
a na občany.
Doporučuje se, aby návrh OZV prošel v nezbytném rozsahu připomínkovým
řízením, aby se k němu mohly vyjádřit dotčené subjekty (zejména útvary úřadu,
jejichž působnosti se věcně dotýká).
Průběh a výsledky připomínkového řízení uvede zpracovatel návrhu v písemné
informaci, která se přikládá k návrhu OZV.
V této fázi lze případně konzultovat i s Ministerstvem vnitra
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.1. Příprava a schvalování
Příprava
●

Dle ÚS se posuzuje, zda obecně závazná vyhláška obstojí v tzv. testu čtyř kroků.

● Test čtyř kroků se skládá z:
1. Přezkum pravomoci obce vydávat OZV a souladu způsobu realizace této
pravomoci s právním řádem;
2. Zkoumání, zda se obec při vydávání OZV nepohybovala mimo hranice zákonem
vymezené věcné působnosti;
3. Zkoumání, zda obec při vydávání OZV nezneužila zákonem jí svěřenou působnost;
4. Přezkumu obsahu OZV z hlediska „nerozumnosti“.
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.1. Příprava a schvalování
Schvalování
●
●
●
●
●

Schvalování OZV patří do vyhrazené kompetence zastupitelstva obce. (nelze tak
pravomoc schvalování OZV přenést na žádný jiný orgán obce)
Zastupitelstvo obce OZV přijímá na svém veřejném zasedání formou usnesení.
K platnosti usnesení je třeba, aby pro schválení OZV hlasovala v souladu s § 87
zákona o obcích nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
Schválenou OZV dle § 104 odst. 2 zákona o obcích podepisuje starosta spolu s
místostarostou.
Doporučuje se, aby schválený text OZV byl součástí zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.2. Vyhlašování
●

Vyhlášení OZV se dle § 2 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen
„zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC“) děje jejich zveřejněním ve Sbírce
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
(dále jen „Sbírka právních předpisů“) jakožto informačním systému veřejné správy.

●

Zveřejnění OZV ve Sbírce právních předpisů provede obec, která OZV vydala,
zasláním jejího textu v otevřeném a strojově čitelném formátu a jejich metadat
prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené Ministerstvem
vnitra.
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.2. Vyhlašování
●

Otevřeným formátem se rozumí formát datového souboru, který není závislý na
konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez
jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v
datovém souboru.

●

Strojově čitelným formátem se rozumí formát datového souboru s takovou
strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a
získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a
jejich vnitřní struktury.

●

V případě otevřených a strojově čitelných formátů se bude jednat zejména o
formáty HTML, DOCX, ODT.
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.2. Vyhlašování
●

Elektronický formulář je uveřejněn na Portálu veřejné správy. Do tohoto formuláře
obec vyplní požadované údaje (metadata), vloží text OZV a případně též její
přílohy.
● Není-li možné zveřejnit OZV nebo její část ve strojově čitelném formátu, připouští
zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC zveřejnění OZV nebo její části pouze v
otevřeném formátu. Typicky se bude jednat o případy obrazových a mapových
příloh.
● Obce mají dvě možnosti, jak mohou uvedený formulář vyplnit a odeslat do Sbírky
právních předpisů:
1. Vyplnit formulář přímo na Portálu veřejné správy, přičemž před odesláním
vyplněného formuláře se obec pouze přihlásí do své datové schránky.
2. Stažení uvedeného formuláře z Portálu veřejné správy, jeho vyplnění a následné
odeslán prostřednictvím spisové služby dané obce do Sbírky právních předpisů
přes datovou schránku obce.
19

2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.2. Vyhlašování
●
●
●

●
●

Po odeslání OZV do Sbírky právních předpisů bude do datové schránky obce
zasláno vyrozumění o vyhlášení OZV ve Sbírce právních předpisů.
K vyhlášení OZV dochází jejím doručením do Sbírky právních předpisů.
Obec následně zveřejní oznámení o vyhlášení OZV ve Sbírce právních předpisů
na úřední desce obecního úřadu (fyzické i elektronické), a to po dobu alespoň 15
dnů ode dne, kdy byla o výše uvedeném vyhlášení vyrozuměna.
V oznámení obec uvede označení právního předpisu, datum a čas vyhlášení
právního předpisu ve Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata.
K naplnění povinnosti zveřejnit oznámení o vyhlášení OZV může obec využít
obdržené vyrozumění o vyhlášení OZV ve Sbírce právních předpisů, které
obsahuje všechny náležitosti stanovené pro oznámení.
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.2. Vyhlašování

●

V případě, kdy by z technických důvodů na straně Sbírky právních předpisů nebylo
možné OZV uvedeným způsobem vyhlásit (o této skutečnosti by byly obce
informovány na úřední desce Ministerstva vnitra), mají obce ve výjimečných
případech možnost do doby odstranění uvedené překážky své OZV vyhlašovat
náhradním způsobem na vlastních úředních deskách, přičemž takto vyhlášené
OZV vloží do Sbírky právních předpisů až dodatečně (po odstranění překážky).

●

Podmínkou využití náhradního způsobu vyhlášení OZV je skutečnost, že během
trvání této překážky nastane objektivně nutná potřeba neprodleně vyhlásit OZV
obce (tzn., že náhradní způsob vyhlášení není určen pro vyhlášení OZV, které
snese odkladu do doby pominutí překážky bránící standardnímu vyhlášení OZV ve
Sbírce právních předpisů).
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.2. Vyhlašování

●

Ve vztahu k dosavadním platným a účinným OZV (vydaným před 1. lednem 2022)
je obcím stanoveno tříleté přechodné období pro jejich vložení do Sbírky právních
předpisů.

●

OZV, které nebudou během uvedené tříleté lhůty do Sbírky právních předpisů
vloženy, pozbydou jejím uplynutím platnosti (tj. k 1. lednu 2025 přestanou být
součástí právního řádu).

●

Zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC nevyžaduje u OZV vydaných před 1.
lednem 2022 jejich zaslání do Sbírky právních předpisů v otevřeném a strojově
čitelném formátu. Postačí tedy zaslání například naskenované verze OZV.
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.3. Platnost a účinnost
Platnost
●

OZV nabývají v souladu s § 4 odst. 1 zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC
platnosti jejich zveřejním ve Sbírce právních předpisů.

●

Platnost OZV znamená, že se OZV stala součástí právního řádu.

●

OZV nabývá platnosti vyhlášením, které se provádí zveřejněním OZV ve Sbírce
právních předpisů (až na výjimky, kdy je z důvodu překážky bránící zveřejnění OZV
ve Sbírce právních předpisů využito náhradního způsobu vyhlášení zveřejněním
na úřední desce obecního úřadu).

23

2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.3. Platnost a účinnost
Účinnost
●

●

●

Účinnost OZV znamená, že OZV působí účinky vůči svým adresátům, tedy že z ní
pro adresáty vyplývají práva a povinnosti. Podmínkou účinnosti OZV je její platnost,
nabytí účinnosti proto nemůže předběhnout nabytí platnosti OZV. Nelze tedy
stanovit datum nabytí účinnosti OZV, které by předcházelo jejímu vyhlášení.
S ohledem na právní jistotu adresátů právní úpravy je možné stanovit nabytí
účinnosti OZV výslovně přímo v textu OZV, a to konkrétním datem (uvedením dne,
měsíce a roku). Např.: „Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ….“
Není-li možné nebo v konkrétním případě vhodné stanovit účinnost OZV
konkrétním datem, je možné stanovit ji pomocí doby, která uplyne ode dne
vyhlášení OZV. Např.: „Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem
patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.“
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.3. Platnost a účinnost
Účinnost
●

●

●

Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit počátek účinnosti
OZV dříve, než počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení,
nejdříve však počátkem dne následujícího po dni jejich vyhlášení. Je-li pro to
důvod spočívající v ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, lze
stanovit, že OZV nabude účinnosti vyhlášením.
Ustanovení o účinnosti OZV je v textu OZV zařazeno jako poslední. V případě, že
by nabytí účinnosti nebylo výslovně stanoveno v OZV, nabyde OZV účinnosti
počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.
To samé platí pro případ, že by (nedopatřením) byl v OZV stanoven den nabytí
účinnosti, který předchází dni jejího vyhlášení – i v takovém případě by OZV
nabyla účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.4. Zánik platnosti a účinnosti OZV
●

Orgán, který vydal právní předpis, jej může změnit nebo zrušit pouze formou téhož
právního předpisu.

●

OZV tedy může být změněna nebo zrušena pouze jinou OZV.

●

V případech nezákonných OZV může dojít ke zrušení OZV i rozhodnutím
Ústavního soudu.

●

OZV může být změněna nebo zrušena pouze jinou OZV, která se vydává
usnesením zastupitelstva obce.

●

Není tak možné OZV zrušit např. usnesením zastupitelstva obce (Lze tak pouze
jinou OZV, která se vydává usnesením zastupitelstva obce.)
26

2.4. Vzor zrušovací obecně závazné vyhlášky
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2. Proces vydávání obecně závazných vyhlášek
2.5. Novelizace

●

OZV obce nebo její samotná příloha, která je nedílnou součástí OZV, může být
novelizována pouze jinou OZV.

●

Změna OZV zpravidla spočívá v doplnění nových ustanovení, zrušení některých
ustanovení a náhradě textu některých ustanovení novým zněním.

●

Při změnách je nutno dbát co největší přehlednosti a srozumitelnosti, zejména pro
dotčené osoby a orgány. Vzhledem k tomu je účelné, především u rozsáhlejších,
zásadních nebo opakovaných novelizací dát přednost zrušení stávající OZV
a vydání nové.
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2.5. Vzor změnové obecně závazné vyhlášky
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti
obecně závazných vyhlášek
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti

●
●

●

●
●

OZV je právním předpisem a měla by proto splňovat obecné požadavky na obsah
a formu právních předpisů.
Uvedené požadavky upravují legislativní pravidla vlády, avšak pouze ve vztahu
k právním předpisům připravovaným ústředními správními úřady. Tato pravidla je
nicméně vhodné přiměřeně aplikovat rovněž při tvorbě OZV.
Právní předpis obce musí mít normativní obsah. Jednotlivá ustanovení je třeba
formulovat tak, aby byla určitá, navzájem si neodporovala a neumožňovala různý
výklad.
Je nutné respektovat obecně vžitý význam slov. Není-li možné se vyhnout použití
slova s více významy, musí být z předpisu jasné, v jakém významu je slovo použito.
Formální a legislativně-technické náležitosti OZV stanoveny nejsou. Je však
vhodné a lze doporučit přiměřeně aplikovat legislativně-technické zvyklosti
kodifikované v legislativních pravidlech vlády.
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti
3.1. Jazyková stránka

●

OZV musí být terminologicky přesná a jednotná, jasná a srozumitelná a musí
používat stejné pojmy vždy ve stejném významu a pro stejný institut.

●

Není možné, aby si zákonem definované pojmy obec modifikovala nebo
pozměňovala.

●

Pokud jsou v OZV použity pojmy, které nejsou v právní terminologii běžné, je
vhodné, aby tyto pojmy OZV řádně definovala.

●

Nejasnost a nesrozumitelnost používaných výrazů snižuje právní jistotu adresátů
normy a způsobuje interpretační problémy.
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti
3.2. Vnitřní struktura členění OZV

●
●

●
●
●

OZV obce se obvykle člení na články, které se označují arabskými číslicemi bez
tečky.
Vždy je třeba zachovat souvislý sled článků v celé OZV. Nadpisy jednotlivých
článků se uvádějí pod jejich pořadovým číslem. Jednotlivé články se člení
na odstavce.
Pokud je v OZV více článků, může se text OZV členit na části.
Odstavce článků se na začátku označují arabskými číslicemi.
Není vhodné provádět vnitřní členění článků pomocí odrážek, zejména s ohledem
na obtíže spojené s citací takových ustanovení, ale je vhodné použít malá
písmena abecedy.
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti
3.3 Název OZV

●
●

●

Název právního předpisu má stručně a výstižně vyjádřit obsah právního předpisu.
OZV obsahuje název obce, která ji vydává, a stručné a výstižné označení jejího
vlastního obsahu, např.:
a) „Obecně závazná vyhláška obce XY o místním poplatku ze psů“
b) „Obecně závazná vyhláška obce XY, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 6/2020 o místních poplatcích“
Doporučujeme nevydávat OZV již s určitým pořadovým číslem. Označování
právních předpisů ÚSC čísly je prováděno v systému Sbírky právních předpisů při
vyhlášení právního předpisu, a to v samostatné číselné řadě pro právní předpisy
každého územního samosprávného celku. Číselná řada se uzavírá vždy koncem
každého kalendářního roku.
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti
3.4. Úvodní věta

●

●

Po názvu OZV následuje uvozující věta, v níž je sděleno, kterým usnesením
zastupitelstva obce, kdy a na základě jakého ustanovení zákona byla OZV vydána.
Úvodní věta může znít například takto:
Zastupitelstvo obce XY se na svém zasedání dne ….. usnesením č. …
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Každá OZV by měla (tedy nemusí) obsahovat úvodní větu. Ministerstvo vnitra však
považuje používání úvodní věty za žádoucí, neboť jejím prostřednictvím lze zjistit,
kterým usnesením zastupitelstva obce, kdy a na základě jakého ustanovení zákona
byla OZV vydána.
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti
3.5. Poznámky pod čarou a přílohy

Poznámky pod čarou
● Poznámka pod čarou má pouze informativní charakter. Může obsahovat odkaz
na konkrétní ustanovení zákona. Používání poznámek pod čarou v rozumné míře je
vhodné, neboť přispívá k právní jistotě adresátů OZV. Poznámky pod čarou však
nemají normativní charakter.
Přílohy
● Součástí OZV může být také příloha, na jejíž existenci je třeba poukázat v textu
OZV. Obsahem takové přílohy bývají nejčastěji mapy, seznamy, vzorce nebo
tabulky. Text (resp. jiný obsah přílohy) se uvádí za textem OZV na samostatné
stránce, popř. stránkách. Je nutno dodat, že příloha je nedílnou součástí OZV,
proto je třeba přílohu vždy zveřejnit zároveň se samotnou OZV. Příloha se v horní
části stránky označuje např. takto: „Příloha k obecně závazné vyhlášce obce XY
..... o ...... č. 1“
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti
3.6. Legislativní zkratka

●
●

●

Legislativní zkratku lze použít pro slovní spojení, které se v OZV vícekrát opakuje.
Použití legislativní zkratky však není povinné.
Legislativní zkratka se v textu OZV zavede za slovním spojením, které nahrazuje,
a to na místě, kde je toto slovní spojení v OZV použito poprvé. Je přitom třeba, aby
bylo jednoznačně určitelné, ke kterému slovnímu spojení se legislativní zkratka
vztahuje.
Při zavedení legislativní zkratky se použije tento text: „(dále jen „…“)“. Po zavedení
legislativní zkratky je nutné legislativní zkratku v dalším textu téže OZV důsledně
používat.

Např.: stanoviště vozidel taxislužby (dále jen „stanoviště“); místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
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3. Formální a legislativně-technické náležitosti
3.7. Zrušovací ustanovení

●

V zájmu předejití aplikačním problémům je třeba věnovat odpovídající pozornost
zrušovacím ustanovením OZV.

●

Má-li OZV přestat platit, ať už bez náhrady nebo přijetím nové OZV upravující
totožnou problematiku, je třeba, aby byla původní OZV výslovně zrušena. Zrušit je
možné také jen část OZV, tzn. např. jednotlivé ustanovení nebo přílohu.

●

Ve zrušovacím ustanovení je třeba výslovně uvést OZV (případně její část), která
má být zrušena. Byla-li zrušovaná OZV novelizována, je třeba výslovně zrušit
i všechny její novely
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4. Dohled nad dodržováním OZV
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4. Dohled nad dodržováním OZV

●

Obec by při snaze o regulaci určitého problému měla vždy řádně zvážit, zda nelze
danou problematiku řešit pomocí obecných právních předpisů, např. pomocí
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „zákon o některých
přestupcích“), a zda je regulace problému formou OZV opravdu nutná.

●

Obec má sice pravomoc OZV vydat, doporučujeme však rovněž uvážit, zda má
dostatečné personální a finanční zdroje na to, aby dodržování OZV
zabezpečovala. OZV totiž zavazuje nejen její adresáty, ale také obec samotnou,
které následně vzniká povinnost dodržování OZV ze strany jejích adresátů
kontrolovat a případné porušení sankcionovat.

●

Ve většině případů dochází při porušení povinností stanovených v OZV
ke spáchání přestupku.
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5. Dozor nad vydáváním a obsahem OZV
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5. Dozor nad vydáváním a obsahem OZV

●

Dozor nad vydáváním a obsahem OZV obcí vykonává na základě § 123 zákona
o obcích Ministerstvo vnitra, a to prostřednictvím odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly.

●

Ministerstvo Vnitra posuzuje soulad obecně závazné vyhlášky se zákony:
a. způsob přijetí a vydání – kompetence, forma, příslušný orgán
b. meze ústavního zmocnění obce
c. rozpor s kogentními zákonnými normami
d. absurdní obsah obecně závazné vyhlášky
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5. Dozor nad vydáváním a obsahem OZV
5.1. Postup Ministerstva vnitra po vyhlášení OZV

●
●

●

●
●

Ministerstvo vnitra posoudí soulad zveřejněné OZV ve Sbírce právních předpisů
s právními předpisy.
V případě, kdy Ministerstvo vnitra konstatuje rozpor OZV se zákonem, požádá
na základě právního posouzení OZV příslušnou obec o zjednání nápravy
a poskytne jí za tímto účelem potřebnou metodickou pomoc.
Není-li obec ochotna zjednat nápravu, přistupuje Ministerstvo vnitra k použití
represivních dozorových opatření dle § 123 zákona o obcích, tj. nejprve oficiálně
vyzve obec k nápravě. Pokud obec nápravu v zákonné 60 denní lhůtě nezjedná,
zahájí Ministerstvo vnitra správní řízení, jehož výsledkem je pozastavení účinnosti
OZV (či pouze některých jejích ustanovení) a následné podání návrhu na její
zrušení (či pouze některých jejích ustanovení) do 30 dnů Ústavnímu soudu.
Marným uplynutím 30 denní lhůty pro podání návrhu k ÚS se účinnost obecně
závazné vyhlášky obnovuje.
Jestliže ÚS návrh odmítne, zamítne nebo zastaví řízení, rozhodnutí o pozastavení
účinnosti OZV pozbývá platnosti dnem právní moci rozhodnutí ÚS
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5. Dozor nad vydáváním a obsahem OZV
5.1. Postup Ministerstva vnitra po vyhlášení OZV

●

Je-li OZV ve zřejmém rozporu s lidskými právy a základními svobodami, může
Ministerstvo vnitra pozastavit účinnost OZV bez předchozí výzvy ke zjednání
nápravy.

●

Nesouhlasí-li obec s konstatováním Ministerstva vnitra, že je OZV v rozporu se
zákonem, může proti jeho rozhodnutí o pozastavení účinnosti OZV podat rozklad
ministrovi vnitra.

●

O tom, zda je konkrétní OZV v rozporu se zákonem, závazně rozhoduje pouze
Ústavní soud, Ministerstvo vnitra toliko pozastavuje účinnost.
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5. Dozor nad vydáváním a obsahem OZV
5.2. Metodická pomoc ze strany Ministerstva vnitra

●

Základem dozorové činnosti Ministerstva vnitra je metodická činnost, zejména
preventivní působení a pomoc obcím za účelem předcházení pochybením, kterých
se mohou při výkonu své samostatné působnosti dopustit, a nápravy již zjištěných
pochybení.
● Pokud obec zvažuje vydání OZV, může se obrátit na Ministerstvo vnitra se žádostí
o metodickou pomoc. Nejvhodnější je kontaktovat územní pracoviště odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly v příslušném krajském městě.
● Jedná se o tato územní pracoviště:
Praha, České Budějovice – Jihlava, Plzeň - Karlovy Vary, Brno – Olomouc, Ústí nad
Labem – Liberec, Pardubice - Hradec Králové, Ostrava – Zlín
●

Kontakty na jednotlivá územní pracoviště jsou zveřejněny na internetové adrese
www.mvcr.cz/odk2/ v sekci „7. Kontakty na odbor včetně plánu konzultačních dnů“.
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6. Možné sankce
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6. Možné sankce

●

Porušením povinností stanovených v OZV dochází zpravidla (s níže uvedenými
výhradami) ke spáchání přestupku proti pořádku v územní samosprávě dle § 4
odst. 2 zákona o některých přestupcích, za který lze uložit dle § 4 odst. 3 tohoto
zákona pokutu až do výše 100.000,- Kč.
● Dopustí-li se tohoto přestupku fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.
● Omezující opatření může v souvislosti s § 52 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti
za přestupky“), spočívat v:
a) zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají
sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
b) popřípadě v povinnosti zdržet se styku s určitou osobou nebo vymezeným okruhem
osob
c) nebo v povinnosti podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo
násilného chování.
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6. Možné sankce

●

V praxi dochází i k případům, kdy jednání, kterým dojde k porušení povinnosti
stanovené v OZV, není přestupkem dle § 4 odst. 2 zákona o některých přestupcích,
ale přestupkem proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 1 nebo 2 zákona
o některých přestupcích, jehož skutkovou podstatu OZV pouze „konkretizuje“.

●

V takovém případě má pak použití § 5 odst. 1 a 2 zákona o některých přestupcích
přednost před § 4 odst. 2 tohoto zákona, neboť skutková podstata přestupku proti
pořádku v územní samosprávě má dle názoru Ústavního soudu (Pl. ÚS 35/06
Kořenov) subsidiární povahu ke skutkové podstatě přestupku proti veřejnému
pořádku.
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6. Možné sankce

●

V případech, kdy je OZV vydána na základě zvláštního zákonného zmocnění
a tento zákon sám upravuje postup při nedodržení povinností, jsou pak sankce
ukládány podle tohoto zvláštního zákona.

Např. § 27 odst. 1 písm. r) a § 27a odst. 1 písm. o) zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Možné sankce

●

Projednáváním přestupků se zabývá zákon o odpovědnosti za přestupky.

●

Podle § 60 odst. 1 tohoto zákona nestanoví-li zákon jinak, je správním orgánem
příslušným k řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností.

●

Obecní úřad je na základě § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky
příslušný k řízení o následujících přestupcích:

a)
b)
c)
d)

proti pořádku v územní samosprávě,
proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití,
proti majetku.
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6. Možné sankce

●
●

V souladu s § 61 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky může starosta obce
zřizovat jako zvláštní orgány obce komise pro projednávání přestupků.
Komise může projednávat přestupky proti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

pořádku ve státní správě,
proti pořádku v územní samosprávě,
proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití,
proti majetku,
přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon.

•

Při zřízení komise starosta určí, které přestupky komise projednává namísto
obecního úřadu.
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7. Možnosti obcí ovlivnit v jejich samostatné
působnosti výši daně z nemovitých věcí
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7. Daň z nemovitosti

●

Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit výši koeficientů nebo může
stanovit místní koeficient nebo může nemovité věci od daně z nemovitých věcí
zcela nebo částečně osvobodit.

●

Je vždy plně na rozhodnutí obce, resp. zastupitelstva obce, zda využije některou
z možností danou jí zákonem o dani z nemovitých věcí, a tak zvýší, případně sníží
výnos daně z nemovitých věcí plynoucí do jejího rozpočtu.
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7. Daň z nemovitosti

●

Podle zákona o dani z nemovitých věcí obec může obecně závaznou vyhláškou
vydanou v samostatné působnosti ovlivnit výši daně z nemovitých věcí, a to tím
způsobem, že je oprávněna:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

snížit nebo zvýšit koeficient přiřazený obcím dle počtu obyvatel v obci,
stanovit koeficient ve výši 1,5,
stanovit místní koeficient,
osvobodit některé zemědělské pozemky,
osvobodit nemovité věci dotčené mimořádnou událostí, nebo
osvobodit zcela nebo částečně pozemky a zdanitelné stavby ve vládou
schválených zvýhodněných průmyslových zónách.
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7. Daň z nemovitosti

●

Zákon o dani z nemovitých věcí sice výslovně neuvádí, že obec vydává obecně
závaznou vyhlášku v samostatné působnosti obce, ale v návaznosti na ustanovení
§ 8 zákona o obcích („Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví,
že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.“)
platí, že při rozhodování obce jde o samostatnou působnost a obecně závazná
vyhláška je obcí vydávána v její samostatné působnosti.

●

Ještě ve stadiu přípravy obecně závazné vyhlášky by měla obec věnovat náležitou
pozornost jejímu obsahu, aby její jednotlivá ustanovení byla v souladu se zákonem
o dani z nemovitých věcí.
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7. Daň z nemovitosti
Členění jednotlivých koeficientů

1. Koeficient, který respektuje počet obyvatel v obci
●

Je využíván pouze pro některé druhy nemovitých věcí a to pro stavební pozemky,
budovy obytného domu, budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu,
ostatní zdanitelné jednotky (tj. byty, samostatné nebytové prostory nesloužící
k podnikání nebo jako garáže, případně jejich soubory).

●

Minimální výše koeficientu je stanovena 1,0 pro všechny obce do 1000 obyvatel.
Maximální výše koeficientu 4,5 je stanovena pro Prahu s tím, že může být zvýšena
na 5,0.
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7. Daň z nemovitosti
Členění jednotlivých koeficientů

2. Koeficient 1,5
●
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Lze použít pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, pro které není možné použít
koeficient dle počtu obyvatel, tj. pro:
budovy pro rodinnou rekreaci,
budovy rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci,
budovy plnící doplňkovou funkci k těmto budovám,
pro garáže vystavené odděleně od budov obytných domů
zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy jednotky je užívána jako
garáž,
zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy
zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívaná pro podnikatelskou
činnost.
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7. Daň z nemovitosti
Členění jednotlivých koeficientů

3. Místní koeficient
●

●
●
●

Může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit pro všechny nemovité věci
na území celé obce v rozmezí ve výši 1,1 – 5, přičemž musí být stanoven s
přesností na jedno desetinné místo.
Obce mohou nově stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části.
Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků,
zdanitelných staveb, zdanitelných jednotek nebo jejich souhrny.
Místní koeficient se nevztahuje na zemědělské pozemky, tj. pozemky orné půdy,
chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.
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7. Vzor OZV, kterou se stanovují koeficienty pro
výpočet daně z nemovitých věcí
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7. Daň z nemovitosti
Možnosti osvobození od daně

●

Osvobození zemědělských pozemků podle § 4 odst. 1 písmeno v) zákona o dani
z nemovitých věcí. Praxe ukazuje, že osvobození zemědělských pozemků podle
citovaného ustanovení není obcemi příliš využíváno.

●

Osvobození pozemků a zdanitelných staveb od daně z nemovitých věcí
ve zvýhodněných průmyslových zónách.

●

Osvobození pozemků, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek od daně
z nemovitých věcí v případě mimořádné události.

●

Osvobození nemovitých věcí od daně z nemovitých věcí z důvodu mimořádné
události.

●

Osvobození od daně z nemovitých věcí může obec též stanovit za již uplynulé
zdaňovací období.
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7. Vzor OZV, kterou se stanovuje osvobození některých pozemků
zemědělského půdního fondu od daně z nemovitých věcí
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7. Daň z nemovitosti
Informační povinnost obce

●

●

●

Využije-li obec některé z uvedených zmocnění k vydání příslušné obecně závazné
vyhlášky, musí taková obecně závazná vyhláška nabýt platnosti nejpozději do 1.
října předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna
následujícího zdaňovacího období. Má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná.
Obecně závazná vyhláška vydaná podle § 17a zákona o dani z nemovitých věcí
musí nabýt účinnosti nejpozději do 31. března roku následujícího po zdaňovacím
období, v němž k živelní pohromě došlo.
Pokud obec vydá obecně závaznou vyhlášku, je povinna ji zaslat do pěti dnů ode
dne nabytí její platnosti v jednom vyhotovení správci daně. Pokud tak obec neučiní
a svoji povinnost nesplní, vystavuje se riziku možnosti uložení pokuty podle § 247a
daňového řádu. Jde o ustanovení o pokutě za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy, kterou správce daně může uložit až do výše 500 000Kč tomu, kdo např.
nesplní ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým
zákonem nebo správcem daně.
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7. Daň z nemovitosti
Informační povinnost obce

●

Obce mají dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích povinnost zaslat OZV
Ministerstvu vnitra neprodleně po dni jejího vyhlášení, tj. jejího vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu.

●

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna
zasílat OZV Ministerstvu vnitra prostřednictvím datové schránky.
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7. Daň z nemovitosti
Přehled zákonných zmocnění k úpravě daně z nemovitých věcí

●

Ustanovení § 4 odst. 1) písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů:

„v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů,
jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky
od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky
v zastavěném území podle stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle
stavebního zákona obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou,
ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu
katastrálního území, ve kterém leží.“
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7. Daň z nemovitosti
Přehled zákonných zmocnění k úpravě daně z nemovitých věcí

●

Znění ustanovení § 6 odst. 4) písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů:
„b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je
pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až
tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit
na koeficient 5,0.“
●

Ustanovení § 11 odst. 3) písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů:
„Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je
pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění
koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.“

65

7. Daň z nemovitosti
Přehled zákonných zmocnění k úpravě daně z nemovitých věcí

●

Ustanovení § 11 odst. 3) písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů:
„b) u jednotlivých druhů zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. b) až d), případně
zvýšená podle odstavce 2, a zdanitelných jednotek podle odstavce 1 písm. c) a d) se
v celé obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit obecně závaznou
vyhláškou.“
● Ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů:
„Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé
obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient
musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Tímto koeficientem se
vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo
zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5
odst. 1.“
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7. Daň z nemovitosti

●

Ustanovení § 17a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů:

„Obec může při řešení důsledků mimořádné, zejména živelní události zcela nebo
částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém území obecně závaznou
vyhláškou nemovité věci dotčené mimořádnou událostí, a to nejdéle na dobu 5 let.
Osvobození od daně z nemovitých věcí lze též stanovit za již uplynulé zdaňovací
období.“
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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