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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Téma není nové, nicméně přetrvává jako aktuální a způsobilé ke zpracování s ohledem na 
jeho význam, rozsah i kontinuální vývoj soudní judikatury. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 

Zpracování tématu je podmíněno rámcovou znalostí obecné části správního práva, zejména 
problematiky územní samosprávy a pramenů práva. Vyžaduje rozsáhlejší práci s 
příslušnou judikaturou Ústavního soudu a soudů ve správním soudnictví. Znalost reálií 
komunální správy je nepochybně výhodou.  Autor při zpracování práce využívá zejména 
metody analytické a syntetické. Z části má práce popisný charakter.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce se člení vedle úvodu a závěru na šest kapitol, které se postupně nazývají 1. Stručné 
vymezení pojmů; 2. Ústavní a zákonné základy pro tvorbu obecně závazných vyhlášek; 3. 
Úvahy o vydání obecně závazné vyhlášky a proces vzniku – vybrané otázky;  4. Dozor a 
činnost dozorčího orgánu; 5. Role Ústavního soudu a vývoj jeho judikatury do nálezu Pl. 
ÚS 45/06; 6. Obecně závazné vyhlášky a judikatura Ústavního soudu po jirkovském 
nálezu. Všechny z kapitol jsou dále vnitřně strukturovány. Z přehledu kapitol je patrné, že 
autor zvolil holistickou koncepci ve snaze postihnout všechny hlavní souvislosti týkající se 
obecně závazných vyhlášek, a to spíše v obecné rovině bez zaměření na specifika 
jednotlivých druhů vyhlášek podle obsahu. Při prvotním pohledu by bylo možné 
namítnout, že kapitola pátá a šestá se zabývají podmínkami pro vydání obecně závazných 
vyhlášek, a proto by se mohly nacházet více v popředí stanoveného pořadí kapitol, zatímco 
problematika dozoru by mohla celé téma uzavírat. Na druhé straně kapitola čtvrtá 
vysvětluje hlavní roli Ústavního soudu, a tak její umístění před rozbor vývoje judikatury 
lze vnímat jako opodstatněné. Přirozeně lze si představit i jiné koncepce zpracování, kde 
by související judikatura byla rozpuštěna v dílčích tématech, tedy odkazovalo by se na ní 
průběžně. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Zvolené téma je přehledně a kultivovaně zpracováno. Jedná se o sumarizaci vývoje právní 
úpravy i judikatury a dosavadních názorů a přístupů. Šíře tématu neumožňuje rovnoměrný 
hlubší ponor. Autor se zaměřuje detailněji na některé vybrané problémy a nabízí řešení, 
například na str. 32 navrhuje možnost sankcionování obcí při nezaslání vyhlášky orgánu 
dozoru. Některým problémům se však věnuje jen stručně, nebo je přechází. Například 
významnou otázku míry obecnosti vyhlášek na str. 8 řeší pouze nekritickým odkazem na 
nález Ústavního soudu. Ve zpracování vývoje právní úpravy lze postrádat pojednání o 
významu a vlivu obsahu § 17 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění účinném od 1. 12. 1995. 
Zajímavé by bylo rozebrat detailněji vliv nezveřejnění obsahu úřední desky (obecně 
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závazné vyhlášky) dálkovým přístupem.  Jinak ovšem autor i v takto stručné práci 
postihuje většinu významných aspektů obecně závazných vyhlášek, mapuje vývoj soudní 
judikatury a monitoruje názory obsažené v odborné literatuře. 
 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce vyjádřeným v úvodu na str. 8 je 

„poukázat na vybraná problematická místa 
vztahující se k tvorbě obecně závazných vyhlášek, k 
jejich přijímání a k dozoru nad nimi“ a dále pak 
„na vývoji judikatury Ústavního soudu a na 
odborné diskuzi k této judikatuře vedené, poukázat 
na postavení obecně závazných vyhlášek v našem 
právním řádu a na jeho proměnu. Takto 
formulovaný cíl byl naplněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

 
Předložená práce se jeví jako výsledek vlastního 
zpracování. Autor pracuje s rozmanitými prameny, 
které v práci vyznačuje. Kontrola na plagiáty 
neodhalila žádné nedostatky, ani nebyly 
zpozorovány jiné indicie, které by svědčily o 
nekorektním postupu. 
 

Logická stavba práce  
Práce je přehledně a logicky uspořádána. 
 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor čerpá z monografií, odborných článků, 
sborníků, metodických materiálů ústředních 
správních úřadů a soudní judikatury. Počet zdrojů je 
rozsáhlý a zahrnuje většinu dostupných pramenů 
k tématu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

 
Vlastní rozbor se vyskytuje ve vybraných částech 
práce, některé části práce mají kompilační a popisný 
charakter. Celkově však práce dosahuje potřebné 
hloubky. 
 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce splňuje stanovené požadavky na úpravu. 
Drobné chyby nezatěžují práci jako celek. 

Jazyková a stylistická úroveň  
Jazyková a stylistická úroveň je vysoká. Počet 
drobných chyb nepřesahuje obvyklou míru. 
 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Na str. 17 se autor přimlouvá za označení „zákonný základ“ pro právní úpravu výslovně 
upravující vydávání vyhlášek ve zvláštních zákonech, a to s odkazem na čl. 4 odst. 1 Listiny. 
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Tím ovšem dochází k popření současného přístupu a k argumentaci ve smyslu doby před 
„jirkovským“ nálezem. 
 
Otazníky vyvolává názor vyjádřený na str. 19: „ V případě, že by v budoucnu došlo k tomu, že by 
se adresáti obecně závazné vyhlášky do té míry vnitřně sžili s danými pravidly, že by tato 
dodržovali již zcela dobrovolně, byla by na místě opět úvaha o potřebnosti regulace formou 
obecně závazné vyhlášky. Domnívám se, že za takovéhoto stavu by bylo lepší obecně závaznou 
vyhlášku zrušit, než ji ponechávat nadále platnou a účinnou.“ 
 
Na str. 26 se dostatečně nerozlišují možné odlišnosti prostého výrazu „dozor“ bez přívlastku a 
výrazu „správní dozor“. Nepřesná je užívaná zkratka „ dozor nad obecně závaznými vyhláškami“ 
(str. 27), podobně i „problémy dozoru nad obecně závaznými vyhláškami“ (str. 30). 
 
Na str. 32 se objevuje nevhodná personifikace: „Domnívám se, že registr by se o toto, tedy o 
kompletní soubor všech platných a účinných obecně závazných vyhlášek, měl pokusit.“ 
 
Některé z vyhlášek zmiňovaných na str. 43 jako důsledek „jirkovského“ nálezu ve skutečnosti 
obstály již dříve (regulace prostituce, viz Pl. ÚS 69/04 ze dne 8. 3.2007). 
 
K diskuzi při obhajobě navrhuji téma obecnosti obecně závazných vyhlášek, spornost 
obligatorních obecně závazných vyhlášek, možnost opakovaného návrhu Ústavnímu soudu. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm 
„velmi dobře“. 

 
 
V Praze dne 15. 9. 2018 
 

_________________________ 
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 


