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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Obecně závazné vyhlášky obcí jsou tématem, který je neustále předmětem zkoumání 
zejména s ohledem na průběžné se vyvíjející judikaturu Ústavního soudu ČR zejména 
z hlediska věcného rozsahu úpravy a otázky subsidiarity legislativní pravomoci obcí. Jedná 
se tedy o otázku aktuální, zejména s ohledem na nutnost reflektovat recentní vývoj 
judikatury.  

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

metody 

Zvolené téma není jen tématem popisným, vyžaduje i analýzu judikatury a jejího vývoje, 
zajímavou je i praktického uplatňování a vývoje legislativních pravomocí obcí a její kontroly 
ze strany Ústavního soudu.  

 
3. Formální a systematické členění práce  

Práce je vnitřně logiky členěna a má předepsané formální náležitosti 
 
4. Vyjádření k práci  

Úvodní kapitoly práce jsou převážně deskriptivní. V úvodní kapitole se diplomant věnuje obecným 
východiskům, pojmu územní samospráva a jejím základním znakům. Druhá kapitola je věnována 
procesu vzniku obecně závazných vyhlášek, dozoru Ministerstva vnitra a řízení před Ústavním 
soudem. Ve třetí kapitole se autor zaměřil na vymezení oblastí, ve kterých lze obecně závazné vyhlášky 
vydávat a poslední kapitola krátce pojednává o možnostech obcí tyto právní předpisy “realizovat” a 
jakým způsobem se trestá jejich porušení (vztah k přestupkům). 

Prvé dvě kapitoly jsou z hlediska zpracování převážně obecné a popisné, těžiště vlastního přínosu práce 
spatřuji především v kapitole třetí a v analýze rozsahu zmocnění k vydávání obecně závazných 
vyhlášek obcí. Diplomant se zabývá možností obcí ukládat povinnosti a jednotlivými zákonnými 
zmocněními s přihlédnutím k rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Kapitola se zaměřuje především 
na § 10 zákona o obcích a na místní poplatky. Podrobněji se věnuje otázce místech poplatků. Diplomant 
v této kapitole analyzuje vyvíjející se judikaturu Ústavního soudu ČR a její reflexi v odborných 
publikacích a poskytuje tak ucelenější pohled mnohdy roztříštěného přístupu k pojetí věcného rozsahu, 
v němž lze tyto vyhlášky vydávat. Dle mého názoru by se diplomant měl v této kapitole vice věnovat 
otázce subsidiarity legislativní pravomoci obcí a jejích teoretických kořenů a vývoje v judikatuře 
Ústavního soudu ČR (i ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 3 Evropské charty místní samosprávy). Tato 
otázka by jistě pomohla vyjasnit vágně stanovený rozsah legislativní pravomoci obcí. Podrobněji by 
měla být řešena i otázka vztahu k legislativní pravomoci krajů a jejímu rozsahu. Znalost této 
problematiky by měl uchazeč prokázat v průběhu obhajoby diplomové práce.  

Nejslabší kapitolou práce je kapitola čtvrtá, která nese název realizace obecně závazných vyhlášek. 
Není mi zřejmé, z jakého důvodu diplomant použil pojmu “realizace”, otázka porušení obecně závazné 
vyhlášky by si jistě zasloužila bližší pozornost.  



  

 
Autor již v úvodu upozorňuje na to, že „podmínky v každém místě, v každé obci jsou rozdílné. Tyto 
rozdíly by měla právní úprava reflektovat. Měla by územním samosprávným celkům umožnit pružně 
reagovat na jejich specifickou situaci.“  Z práce mi však není zcela jasné, jak si takovou právní úpravu 
autor představuje.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Jedním z deklarovaných cílů práce bylo upozornit na 
některá pochybení obcí při aplikaci legislativní 
pravomoci  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autor se ve své práci opírá o odbornou literaturu a 
relevantní judikaturu Ústavního soudu 

Logická stavba práce Práce je vnitřně logiky členěna 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje se zdroji v souladu s požadavky na 
diplomovou práci 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Práce je z velké části deskriptivní,  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Z formálního pohledu práce odpovídá požadavkům 
kladených na diplomovou práci 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má odpovídající jazykovou úroveň  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Z výše uvedených důvodů doporučuji právě 
k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 
 
 
V Praze dne _______________ 
 

_________________________ 
Doc. JUDr. Lenka Pítrová 


