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CÍLE KURZU 

Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek (dále jen „OZV“) je provázen mnoha 

problémy a nedostatky. Nejčastěji se jedná o chyby při schvalování a publikování OZV, o 

formální nedostatky a věcná pochybení. Kurz se zaměří na nejčastější nedostatky ve všech 

zmíněných oblastech, a především na to, jak jim předcházet a při tvorbě a vydávání OZV 

postupovat bezvadně. Kurz se dále bude zabývat nejčastějšími formálními nedostatky OZV, 

 

Nejčastější chyby při tvorbě a 

vydávání obecních vyhlášek s 

důrazem na zákon o Sbírce 

právních předpisů územních 

samosprávných celků a 

některých správních úřadů  

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU  

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

 

TERMÍN 

4. dubna 2023 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

 

CENA 

2.490,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 

službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 3.013, -  Kč vč. DPH) 
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mezi které patří chybný název či číslování, chybná úvodní věta, ale také nesprávné stanovení 

platnosti a účinnosti či nesprávní zrušovací ustanovení ad.  

Pozornost bude věnována bohaté judikatuře z předmětné oblasti. Kurz se bude zabývat 

ústavním základům obecní normotvorby a jejich odrazem v judikatuře Ústavního soudu, 

vývojem judikatury v této oblasti, kdy za zlomový se dá považovat tzv. jirkovský nález - nález 

ÚS z 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06, dále tzv. testem čtyř kroků nebo například možnostem 

a limitům regulace tzv. místních záležitostí veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami 

obcí. 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k problematice tvorby 

a vydávání OZV, především pak představit nejčastější formální i procesní chyby, které tuto 

činnost postihují a poskytnout účastníkům návod, jak pochybením v této oblasti předcházet. 

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz 

především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail 

ladova@kolumbuspm.cz. 

 

OBSAH KURZU 

1) Základní charakteristika OZV 

o Právní zakotvení 

o Proces tvorby a vydávání OZV 

2) Ústavní pravomoc a limity obecní normotvorby 

o Tzv. jirkovský nález jako bod zlomu 

3) Vývoj přístupu ÚS 

o Test čtyř kroků 

4) Pochybení při schvalování a publikaci OZV 

• Schválení OZV nepříslušným orgánem,  

• Schválení OZV na neveřejném zasedání zastupitelstva obce,  

• Chyby při přijímání usnesení o vydání OZV 

5) Změna či zrušení OZV formou usnesení 

6) Chyby v publikaci OZV 

7) Pochybení při vedení evidence OZV 

8) Zasílání OZV orgánům státní správy 

9) Věcné oblasti OZV - judikatura 

o § 10 písm. a) - oblasti místních záležitostí veřejného pořádku, jež dle judikatury ÚS 

obce mohou regulovat 

o § 10 písm. a) - oblasti místních záležitostí veřejného pořádku, jež dle judikatury ÚS 

obce nemohou regulovat 



3 

 

o § 10 písm. b) – d) 

10) Chyby v nejčastěji vydávaných OZV (místní poplatky, komunální odpad, veřejný 

pořádek, pohyb psů) 

11) Nejčastější formální nedostatky OZV 

12) Postup v případě rozporu OZV se zákonem 

 LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého 

práva, autorka řady odborných příspěvků a publikací   


