
[Obecně závazné vyhlášky obcí] 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce pojednává o obecně závazných vyhláškách obcí. Obecně závazná 

vyhláška je právní předpis, který je v souladu s ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy vydáván 

zastupitelstvem obce. Jedná se o významný a můžeme říci i jedinečný projev práva obcí na 

samosprávu, které je obcím rovněž zaručeno na ústavní úrovni. 

Po první kapitole, ve které jsou definovány nezbytné pojmy pro další text, následuje 

kapitola věnující se ústavním a zákonným základům k vydání obecně závazných vyhlášek. 

V této kapitole je rovněž popsán první nález Ústavního soudu týkající se obecně závazných 

vyhlášek a je zde nastíněna diskuse, která po je vydání proběhla. Na tuto kapitolu je pak 

navázáno v páté kapitole práce, které se blíže věnuje vývoji judikatury Ústavního soudu a 

popisuje její další vývoj. Zejména je pozornost soustředěna na nález Pl. ÚS 45/06 a na změnu 

právního názoru Ústavního soudu s tímto nálezem související.  

Třetí kapitola práce se věnuje některým vybraným tématům souvisejícím s vydáváním 

obecně závazných vyhlášek. V jejím úvodu je pak krátké zamyšlení nad vhodností a potřebností 

regulace pomocí obecně závazných vyhlášek.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na dozor a činnost dozorčího orgán, kterým je Ministerstvo 

vnitra ČR. V této kapitole je rovněž zmíněn největší problém současné úpravy dozoru, kterým 

je neplnění povinnosti zaslat obecně závaznou vyhlášku neprodleně po jejím vyhlášení 

dozorčímu orgánu. V případě, že obce tuto povinnost nesplní, není dozorčí orgán schopen 

zajistit zákonnost.  

Poslední kapitola je zaměřena na nové možnosti úpravy a k nim se vztahující judikaturu 

po již zmíněném nálezu Pl. ÚS 45/06. Především je zde akcentována možná kolize úpravy 

obsažené v obecně závazné vyhlášce se základními právy, princip proporcionality a 

diskriminace.  

 

Tato práce si stanovila dva cíle. Prvním z nich bylo poukázat na problematická místa při 

vydávání obecně závazných vyhlášek a dozoru nad nimi. Druhým pak bylo na vývoji judikatury 

ilustrovat změnu jejich postavení v českém právním řádu.  
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