odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení dozoru Jihlava

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky
Obec: Prosíčka
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „OZV“)
Datum vydání:
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Datum účinnosti:

30. 12. 2015
30. 12. 2015
15. 1. 2016
1. 1. 2016

Na základě zmocnění:
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen“ zákon o místních poplatcích“).
§ 10 odst. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Posouzení OZV:
Právní posouzení OZV vychází z:
1. Platné legislativy ČR, zejm.:
- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen "Ústava
ČR"),
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen
"Listina základních práv a svobod"),
- Zákon o místních poplatcích,
- Zákon o obcích,
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“).
2. Metodického materiálu č. 28 MV ODK k vydání obecně závazné vyhlášky
obce, kterou se stanovují místní poplatky
3. Při posuzování byly respektovány nálezy Ústavního soudu, zejména:
- Pl. ÚS 16/02 (Vír)
- Pl. ÚS 63/04 (posuzování OZV obecně)
- Pl. ÚS 57/05 (obecná rozumnost)
- Pl. ÚS 24/06 (postup při posuzování OZV)
- Pl. ÚS 35/06 (zmocnění obce vydávat OZV)
- Pl. ÚS 45/06 (zmocnění obce vydávat OZV)
- Pl. ÚS 6/09 (Hradec Králové)
- Pl. ÚS 9/10 (Chrastava).
4. Ze stanovisek ODK, zejm.:
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- č. 23/2008 (ukládání povinností formou OZV)
- č. 24/2008 (ukládání povinností v OZV obcí)
- č. 4/2009 (zákonné varianty řešení zpoplatňování komunálního odpadu
a jednotlivé rozdíly mezi nimi)
- č. 4/2010 - Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/10 (Chrastava) –
obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2009, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
K obsahu OZV:
Článek 1 - Úvodní ustanovení
V tomto článku OZV se konstatuje, že obec Prosíčka zavádí místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad, tato
informace je doplněna odkazem pod čarou, kde je uvedeno příslušné zákonné
ustanovení. Působnost obecního úřadu je ve smyslu § 15 zákona o místních
poplatcích výkonem přenesené působnosti.
Článek nebyl shledán v rozporu s § 14 odst. 2, odst. 3 a § 15 zákona o místních
poplatcích.
Článek 2 - Poplatník
V článku je citován § 10b odst. 1 a odst. 2 zákona o místních poplatcích,
s odkazem pod čarou, kde jsou uvedena tato citovaná ustanovení zákona o místních
poplatcích.
Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem o místních poplatcích.
Článek 3 - Ohlašovací povinnost
V odst. 1 je stanovena patnáctidenní lhůta pro ohlášení vzniku poplatkové
povinnosti a skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo osvobození. V odst. 2
a odst. 3 jsou upraveny obsahové náležitosti ohlášení. V odst. 4 je stanovena lhůta
pro ohlášení zániku poplatkové povinnosti. V odst. 5 a odst. 6 je s odkazem citován
§ 14a odst. 2 a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
Článek nebyl shledán v rozporu s §14a zákona o místních poplatcích.
Článek 4 - Sazba poplatku
Sazba poplatku je stanovena v souladu s § 10b odst. 5 zákona o místních
poplatcích ve výši 300 Kč. První složka sazby poplatku dle § 10b odst. 5 písm. a)
zákona o místních poplatcích byla stanovena ve výši 0 Kč. Výši této částky může
stanovit obec libovolně (do výše 250 Kč) dle svého uvážení, aniž by ji v OZV
zdůvodňovala.
Obec ve druhém odst. uvedla, jakým způsobem byly rozúčtovány náklady na
všechny zákonem vymezené poplatníky v souladu s § 10b odst. 5 písm. b) zákona
o místních poplatcích. Na základě provedeného rozúčtování skutečných nákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu bylo zjištěno, že náklady na jednoho poplatníka byly, po zaokrouhlení, ve
výši 709 Kč. Z této částky vzešla pro druhou složku sazby poplatku částka 300 Kč.
Pro případ, že poplatková povinnost netrvá celý kalendářní rok, se uhradí
poplatek v poměrné výši. Způsob stanovení výše takového poplatku je uveden
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v odstavci 3, jedná se o citaci § 10b odst. 6 zákona o místním poplatku, ve znění
účinném od 1. 1. 2016. K tomuto odst. je proveden odkaz pod čarou na citované
ustanovení zákona.
Článek nebyl shledán v rozporu s § 10b odst. 5 a 6 zákona o místních poplatcích.
Článek 5 - Splatnost poplatku
Splatnost poplatku byla stanovena pro poplatníky jednorázově, nejpozději do
konce března příslušného kalendářního roku. Poplatek je možno uhradit rovněž ve
dvou stejných splátkách v případě, že poplatková povinnost za domácnost převyšuje
částku 2000 Kč.
Ve druhém odst. je stanovena splatnost pro případ, že poplatková povinnost
vznikne po stanoveném datu splatnosti. Splatnost byla stanovena v souladu
s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích.
Stanovení splatnosti je plně v kompetenci obce. Zákon nijak neomezuje a ani
nevymezuje lhůty, ve kterých je třeba poplatek zaplatit. Rovněž neříká, jak splatnost
stanovit. Obec stanovila splatnost dle svých podmínek a potřeb.
Článek nebyl shledán v rozporu s § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích.
Článek 6 – Osvobození a úlevy
Obec může na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích
stanovit v obecně závazné vyhlášce případná osvobození a úlevy od poplatků,
přičemž taková ustanovení nesmějí být založena na ústavně nepřípustném
rozlišování neboli diskriminaci. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k nedůvodnému
zvýhodňování jedné skupiny poplatníků před druhou. Účelem tohoto institutu je
především odstranění tvrdosti dopadu regulace provedené OZV na některé skupiny
poplatníků. Není však vyloučeno, aby konkrétní osvobození sledovalo i jiné pozitivní
dopady takové úpravy. Stanovení rozsahu osvobození a úlev je samozřejmě plně
v kompetenci obce. Je možno shrnout, že tituly pro osvobození a úlevy musí být
formulovány v OZV jednoznačně a nesmí být diskriminační.
V prvním odst. je citováno osvobození, tak jak jej přinesla novela zákona
o místních poplatcích s účinnosti od 1. 1. 2016. K citaci je proveden odkaz na
příslušné ustanovení zákona o místních poplatcích (§ 10b odst. 3).
Dále obec osvobodila od placení poplatků poplatníky podle čl. 2 odst. 1
písm. a) OZV, kteří se v obci dlouhodobě nezdržují, přičemž za tuto dobu se
považuje doba delší jak deset měsíců a dále osoby starší 80 let, včetně roku, ve
kterém tohoto věku dosáhnou. Rovněž jsou osvobozeni poplatníci podle čl. 2 odst. 1
písm. b) v místní části Nezdín, který je pro svozovou techniku nedostupný.
Ve čtvrtém odst. je poskytnuta úleva ve výši 150 Kč [poplatníkům podle čl. 2
odst. 1 písm. a)] dětem do věku 10 let, včetně kalendářního roku, ve kterém tohoto
věku dosáhnou a osobám, držitelům průkazu podle zvláštního předpisu. K tomuto je
proveden odkaz na zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižení a změně souvisejících zákonů.
Osvobození a úlevy byly stanoveny jednoznačně a tak, že nemohou působit
diskriminačně.
Článek nebyl shledán v rozporu s § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích.
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Článek 7 - Navýšení poplatku
V článku je upozorněno na možný postup a sankce při nesplnění poplatkové
povinnosti včas nebo ve správné výši. V odst. 1 a 2 je uvedeno doslovné znění § 11
odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích. Citace je doplněna odkazem pod čarou na
toto ustanovení zákona.
Článek nebyl shledán v rozporu s § 11 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích.
Článek 8 - Odpovědnost za zaplacení poplatku
V článku je uvedena doslovná citace § 12 zákona o místních poplatcích, ve
znění účinném od 1. 1. 2016. Citace je doplněna odkazy na citované zákonné
ustanovení.
Článek nebyl shledán v rozporu s § 12 zákona o místních poplatcích.
Článek 9 - Přechodné a zrušovací ustanovení
Tímto článkem se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 19. 10. 2012. Rušená obecně závazná
vyhláška je určena dostatečně konkrétně a nemůže tedy dojít k narušení právní
jistoty adresátů nově vydané OZV.
Ve druhém odst. je dále stanoveno v souladu s § 14 odst. 2 zákona o místních
poplatcích, že poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této OZV se
posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Článek nebyl shledán v rozporu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích a § 14
odst. 2 zákona o místních poplatcích.
Článek 10 - Účinnost
OZV byla vyvěšena na úřední desku dne 30. 12. 2015 a účinnost byla
stanovena z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 1. 2016. Podle
ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obcích: „Pokud není stanovena účinnost pozdější,
nabývají předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to
naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve
však dnem vyhlášení.“
Ministerstvu vnitra nepřísluší přezkoumávat, v čem obec spatřuje naléhavý
obecný zájem, kvůli němuž OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Na tomto
místě je však nutno upozornit, že naléhavý obecný zájem musí objektivně existovat
a obec by jej měla být schopna v případě potřeby prokázat. Ústavní soud k tomuto
ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 22/11 uvádí, že stanovení účinnosti dříve než
patnáctým dnem po dni vyhlášení „prolamuje zákonnou legisvakanční lhůtu, jejímž
účelem je zajištění co nejširší materiální publicity přijatého právního předpisu,“
přičemž dále uvádí, že i když v daném případě důvody naléhavého obecného zájmu
nezkoumal, neznamenalo by to, že by byl vždy ochoten takový přístup obcí bez
dalšího tolerovat, neboť je toho názoru, že zkrácení zákonné legisvakanční lhůty je
opatřením výjimečným, pro jehož užití by měla mít obec skutečně naléhavý
a legitimní důvod.“
OZV je opatřena razítkem obce, podpisem starosty a místostarosty. Byla
dodržena patnáctidenní lhůta stanovená pro vyvěšení OZV na úřední desce, dle § 12
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odst. 1 zákona o obcích. Je možno konstatovat, že OZV byla vyhlášena zákonným
způsobem.
Článek nebyl shledán v rozporu s § 12 zákona o obcích.
Závěr: Při posouzení OZV nebyl shledán rozpor se zákonem.
Zpracoval: Mgr. Jaromír Váňa
Schválila: JUDr. Martina Hostomská
V Jihlavě dne 29. září 2016
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