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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Téma obeccně závazných vyhlášek není nové, k danému tématu byla publikována řada 
článků i monografií, současně však jde o téma sále aktuální, neboť Úszavní soud ve své 
judikatuře stále upřesňuje rozsah, ve kterém se mohou obce s vyhláškami pohybovat, i když 
počet jeho judikátů už není tak vysoký jako an přelomu tisíciletí.  

 

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

metody  

  Zpracování tématu vyžaduje znalost struktury pramenů práva a vztahů mezi nimi, 
pokud jde o místo obecně závazných vyhlášek v systému pramenů práva, znalost principů 
územní samosprávy a jejího fungování, počínaje ústavní úpravou a konče organizačními a 
dalšími zákony, včetně dozoru nad ní a v neposlední řadě i znalost právní úpravy řízení před 
Ústavním soudem týkající se posuzování právních předpisů či přestupkového práva, pokud 
jde o sankce za porušování obecně závazných vyhlášek. Použitá metoda je jednak 
v nezbytném rozsahu popisná, diplomant ale současně v řadě věcí zaujímá vvlastní stanoviska 
k jednotlivým aspektům rozebíraného tématu.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

  Úvodní kapitola je zaměřena na pojem samosprávy a územní samosprávy a na dvojí 
působnost obcí, druhá kapitola se týká přijímání obecně závazných vyhlášek, přičemž 
pozornost je věnována i dozoruMV a řízení před Ústavním soudem. Třetí kapitola se týká 
oblastí úprav nejčastěji regulovaných obecně závaznými vyhláškami a čtvrtá procesu 
realizace obecně závazných vyhlášek. Poslední kapitolou je závěr.  

 

4. Vyjádření k práci  

   K diplomové práci nemám z pozice školitele zásadních připomínek. 



 

5. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce Cílem práce nebylo zabývat se institutem obecně 
závazných vyhlášek v celém rozsahu, pozornost 
byla soustředěna zejména na otázku procesu 
přijímání obecně závaznýchc vyhlášek, včetně toho, 
co obce motivuje k jejich přijímání, na dozor 
Ministerstva vnitra nad jejich zákonností a na 
některé aspekty řízení před Ústavním soudem 
týkajícím se těchto předpisů, dále na nejčastější 
oblasti právní úpravy obsažené v těchto předpisech 
a konečně na uvádění vyhlášek v život. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Ze způsobu zpracování diplomové práce vyplývá, že 
byla vypracována samostatně a nejde ani o plagiát. 

Logická stavba práce Diplomová práce je strukturována logicky, po 
obecném úvodu týkajícím se samosprávy jako 
takové a územní samosprávy, jakož i rozdílům mezi 
samostatnou a přenesenou působností, následuje 
kapitola věnovaná procesu přijímání obecně 
závazných vyhlášek, dále kapitola věnovaná 
nejčastěji regulovaným oblastem v obecně 
závazných vyhláškách a konečně pře závěrem 
kapitola věnovaná realizaci obecně závazných 
vyhlášek, tedy jejich vymáhání. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Vzhledem ke zvolenému tématu je zdrojů 
poskrovnu, vychází se samozřejmě z platné první 
úpravy, ať již obecné týkajcí se přestupků tak 
speciální týkající se přestupků v oblasti požární 
ochrany, odborná literatura a v širším rozsahu ani 
judikatura zaměřená vysloveně na tuto oblast 
přestupkového práva však prakticky neexistuje. Je 
tedy třeba pracovat s obecněji zaměřenými prameny 
nebo naopak se specializovanými texty v dané 
oblasti. Využití cizojazyčných zdrojů je vzhledem 
ke zvolenému tématu prakticky vyloučeno. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Cílem práce nebylo zabývat se institutem obecně 
závazných vyhlášek v celém rozsahu, což by 
samozřejmě mnohonásobně přesahovalo rozsah 
vyžadovaný pro diplomovou práci, ty oblasti 



týkající se obecně závazných vyhlášek, kterým se 
diplomant rozhodl věnovat, byly nicméně 
zpracovány podrobně a zdařile.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce odpovídá zvolenému tématu, které 
nevyžaduje a prakticky ani příliš neumožňuje 
pracovat s grafy nebo tabulkami. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je na odpovídající 
úrovni. 

 

6.      Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

  Při obhajobě dopručuji zaměřit se na otázku právních důsledků, které vyplývají pro 
tvorbu obecně závazných vyhlášek z § 10 obecního zřízení v kontextu s čl. 104 odst. 3 Ústavy 
a v kontextu s nálezem Pl. ÚS 45/06, ve kterém Ústavní soud uvedl, že „zákon o obcích č. 
128/2000 Sb. již obsahuje věcné vymezení oblastí, v nichž mohou obce vydávat obecně 
závazné vyhlášky (§ 10 zákona o obcích); hranice pro přípustnou realizaci územní 
samosprávy upřesnila i bohatá judikatura Ústavního soudu.“ a současně že „ustanovení čl. 
104 odst. 3 Ústavy je nutno nadále interpretovat … tak, že obce jsou přímo tímto ustanovením 
Ústavy zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných vyhlášek“ a že „k 
vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své věcné působnosti, a to i když jsou jimi 
ukládány povinnosti, již obce žádné další zákonné zmocnění nepotřebují“. 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě  

 Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň    

 Výborně.  

 

V Praze dne 16. září 2019  

_________________________  

vedoucí diplomové práce 


