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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
oddělení dozoru  
 

 
Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky 

 
Statutární město: Havířov 
 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen „OZV“) 
 
Datum vydání:         neuvedeno 
Vyvěšeno na úřední desce: neuvedeno 
Sejmuto z úřední desky:       neuvedeno 
Datum účinnosti:        1. ledna 2018 
 
Na základě zmocnění: 

- § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),  

- v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). 

 
Posouzení právního předpisu: 
Právní posouzení OZV vychází: 

1. Z platné legislativy ČR, zejm.: 
      -   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen “Ústava”), 

   -  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. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„daňový řád“),  
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“), 
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“). 
2. Metodického materiálu č. 28 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 45/06 (zmocnění obce vydávat OZV) 
- Pl. ÚS 6/09 (Hradec Králové)  
- Pl. ÚS 9/10 (Chrastava) 
4. Ze stanovisek ODK zejm.: 
- č. 23/2008 (ukládání povinností formou OZV) 
- č. 24/2008 (ukládání povinností v OZV obcí) 
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- č. 4/2009  (zákonné varianty řešení zpoplatňování komunálního odpadu  
     a jednotlivé rozdíly mezi nimi). 

 
Ministerstvo vnitra se nejdříve zaměřilo na skutečnost, zda bude OZV přijata 

a vydána v  mezích Ústavou stanovené kompetence a zda bude přijata ústavně 
předepsaným způsobem (tedy, zda OZV samotná bude vydána oprávněným 
orgánem a zda proces jejího vydávání nebude poznamenán závažnou formální 
vadou). Při tomto Ministerstvo vnitra vycházelo z presumpce správnosti. OZV má být 
vydána na zasedání zastupitelstva města. Poté musí být OZV, v souladu s ust. § 12 
odst. 1 zákona o obcích, vyvěšena na úřední desce magistrátu města. Účinnost této 
OZV byla stanovena konkrétním dnem, tj. 1. lednem 2018.   
 

Ministerstvo vnitra se při posuzování OZV zaměřilo na zkoumání, zda město 
při vydání OZV nebude jednat za hranicí pravomocí, tj. zda nebude jednat mimo 
věcnou působnost zákonem mu vymezenou, nebo nezneužije svěřené pravomoci. 
Dle ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy je obec, resp. její zastupitelstvo nadáno 
pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích své působnosti. Na tuto 
činnost je třeba pohlížet jako na originární normotvorbu.  
 

Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích je zastupitelstvu obce 
vyhrazeno vydávat obecně závaznou vyhlášku obce v rámci samostatné působnosti 
obce. Dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích do samostatné působnosti obce 
patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem 
svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo 
o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní 
správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.  
 

Ukládat prostřednictvím obecně závazné vyhlášky občanům jednostrannými 
příkazy a zákazy povinnosti smí město jen na základě a v mezích zákona, neboť je 
vázáno ustanovením čl. 2 odst. 3 Ústavy a  čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv 
a  svobod. 
 

Podle ustanovení  § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích se město při výkonu 
samostatné působnosti (obecně definované ustanovením § 35 odst. 1 zákona 
o obcích) řídí při vydávání obecně závazné vyhlášky zákonem. Tomuto zákonnému 
příkazu odpovídá vymezení věcných oblastí, v nichž je město oprávněno originárně 
tvořit právo. 
 

Zákon o obcích stanoví ve svém § 10, v jaké věcně vymezené oblasti může 
město ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné 
působnosti, přičemž mimo jiné stanoví pod písm. d), že tak lze učinit též „stanoví-li 
tak zvláštní zákon“. Tímto zvláštním zákonem je v daném případě zákon o  místních 
poplatcích, který ve svém ustanovení § 14 odst. 2 stanoví, že: „Poplatky zavede obec 
obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména 
stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro 
plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. 
Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu 
odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového 
řádu. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají 
poplatku za užívání veřejného prostranství.“. 
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K obsahu OZV: 
Čl. 1 – Úvodní ustanovení 

V odst. 1 tohoto článku OZV uvádí, že Statutární město Havířov (dále jen 
„město“) zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V odstavci je zavedena 
legislativní zkratka „poplatek“. 

V odst. 2 je stanoveno, že řízení o poplatku vykonává magistrát města, což je 
v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích. Působnost magistrátu 
města je ve smyslu ust. § 15 zákona o místních poplatcích výkonem přenesené 
působnosti. Odstavec zavádí legislativní zkratku „správce poplatku“. U odstavce je 
vhodně uveden odkaz na poznámku pod čarou, která uvádí předmětné ust. § 14 
odst. 3 zákona o místních poplatcích. 

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem. 
 
Čl. 2 – Poplatník 

V odst. 1 je uvedeno, kdo platí poplatek. Odstavec je souladu ust. § 10b odst. 
1 zákona o místních poplatcích. Obce mohou podle ustanovení § 1 zákona 
o místních poplatcích vybírat místní poplatky, pokud je ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 2 zákona o místních poplatcích na svém území zavedou obecně závaznou 
vyhláškou. U odstavce je vhodně uveden odkaz na poznámku pod čarou, která uvádí 
předmětné ust. § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích. 

Odst. 2 informuje, že za osoby žijící v jedné domácnosti, v rodinném domě 
nebo v bytovém domě může platit poplatek jedna osoba, vlastník nebo správce. Dále 
ust. informuje o povinnosti těchto osob. Údaje uvedené v odstavci korespondují s ust. 
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích. U odstavce je vhodně uveden odkaz na 
poznámku pod čarou, která uvádí předmětné ust. § 10b odst. 2 zákona o místních 
poplatcích. 

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem.  
 
Čl. 3 – Ohlašovací povinnost 

Odst. 1 stanovuje poplatníkovi lhůtu pro ohlášení vzniku své poplatkové 
povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek 
vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození 
nebo úlevu od poplatku.  

V odstavci 2 a 3 jsou v souladu s ust. § 14a odst. 1 zákona o místních 
poplatcích upraveny obsahové náležitosti ohlášení.  

V odst. 4 se uvádí, že stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit zánik 
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo změny vlastnictví ke 
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.  

Odst. 5 uvádí zákonem stanovené podmínky pro poplatníky, kteří nemají sídlo 
nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. 
U odstavce je uveden odkaz na poznámku pod čarou, která uvádí předmětné ust. 
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích. 
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V odst. 6 je v souladu s ust. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
řešena změna údajů u poplatníka. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. U odstavce je 
vhodně uveden odkaz na poznámku pod čarou, která uvádí předmětné ust. § 14a 
odst. 3 zákona o místních poplatcích. 

Odstavec 7 informuje o zániku nároku na osvobození nebo úlevy na poplatku 
v případě nesplnění ohlašovací povinnosti ve stanovené lhůtě. U odstavce je uveden 
odkaz na poznámku pod čarou, která uvádí předmětné ust. § 14a odst. 4 zákona 
o místních poplatcích. 

Dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích je obec oprávněna 
v OZV stanovit ohlašovací povinnost a lhůty pro její plnění. Rozsah údajů, které 
poplatník v ohlášení uvádí, je uveden v ustanovení § 14a odst. 1 a 2 zákona 
o místních poplatcích. 

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem.  
 
Čl. 4 – Sazba poplatku  

Dle odstavce 1 sazba poplatku činí 552 Kč, což není maximální sazba, kterou 
může město podle zákona o místních poplatcích stanovit. Sazba poplatku je 
stanovena dvousložkově, jak to předpokládá § 10b odst. 5 zákona o místních 
poplatcích. Výše první paušální složky, která je plně v kompetenci zastupitelstva 
města je stanovena na 250 Kč na osobu a rok, což je maximální sazba, kterou může 
město dle § 5 písm. a) zákona o místních poplatcích stanovit.  

Druhá část sazby se odvozuje ze skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok a to s rozúčtováním 
na jednoho poplatníka. Rozúčtováním skutečných nákladů v odstavci 2, došlo město 
k částce 577,41 Kč na jednoho poplatníka za rok. Město v čl. 4 odst. 2 písm. b) OZV 
stanovilo výši druhé sazby poplatku na 302 Kč, což je v souladu s § 10b odst. 5 
písm. b) zákona o místních poplatcích, kde je stanovená maximální výše sazby až do 
výše 750 Kč.  

Článek 4 odst. 3 upravuje výši poplatku v případě změn rozhodných 
skutečností v průběhu kalendářního roku.  Znění textu odstavce je v souladu s ust. 
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích. U textu je uveden odkaz na poznámku 
pod čarou, která předmětné ust. § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích uvádí. 

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem.  
 
Čl. 5 – Splatnost poplatku 

Tento článek v odstavci 1 upravuje splatnost poplatku. Poplatek je splatný 
jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.  

V odstavci 2 je uvedeno, že vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, 
uvedeném v odstavci 1 tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději do posledního 
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnosti vznikla, 
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

Stanovení splatnosti je plně v kompetenci města. Zákon nijak neomezuje a ani 
nevymezuje lhůty, ve kterých je třeba poplatek zaplatit, naopak v § 14 odst. 2 
deleguje tuto pravomoc na obec, resp. na město. Město stanovilo splatnost dle svých 
podmínek a potřeb. Splatnost byla stanovena v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 
zákona o místních poplatcích. 

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem. 
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Čl. 6 – Osvobození a úlevy 

Město může na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
stanovit v obecně závazné vyhlášce případná osvobození a úlevy od poplatku, 
přičemž taková ustanovení nesmějí být založena na 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. Stanovení rozsahu 
osvobození je plně v kompetenci města.  

Město v odst. 1 cituje pouze osvobození dané § 10b odst. 3 zákona o místních 
poplatcích. 

Ve druhém odstavci se od poplatku osvobozuje fyzická osoba podle odst. 1 
písm. a) této vyhlášky: 

a) nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let 
věku, 

b) nezletilá bez stanoveného zákonného zástupce, 
c) s dlouhodobým pobytem v zahraničí přesahujícím 180 dní pobytu 

v příslušném kalendářním roce, a to z důvodu zaměstnání, podnikání, 
sňatku či studia, 

d) po dobu výkonu trestu, 
e) která je vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci 

postavené na území města a zároveň má ve městě trvalý pobyt. Na tyto 
poplatníky se nahlíží jako na poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této 
vyhlášky. 

Upozorňujeme město, že znění čl. 6 odst. 2 nedává smysl. V odstavci v první větě 
zřejmě chybí slova „článku 2“.  

Odst. 3 stanovuje úlevu ve výši 50 % ze sazby poplatku pro poplatníky 
uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV, kteří mají pobyt ve městě. Upozorňujeme 
město, že po opravě čl. 6 odst. 2 OZV dojde k rozporu čl. 6 odst. 2 písm. e) s čl. 6 
odst. 3 OZV ve věci stavby určené k individuální rekreaci, kdy jedno ustanovení bude 
poplatníkům s trvalým pobytem ve městě přiznávat osvobození od poplatku a druhé 
ustanovení bude poplatníkům s pobytem ve městě poskytovat v souvislosti s toutéž 
stavbou určenou k individuální rekreaci úlevu ve výši 50 % ze sazby poplatku. 
Z tohoto důvodu doporučujeme městu čl. 6 odst. 2 písm. e) nebo čl. 6 odst. 3 OZV 
vypustit. K neurčitosti ustanovení stanovující sazby lze obdobně vycházet z názoru 
Nejvyššího správního soudu uvedeného v rozsudku č.j. 2 Afs 122/2004-69, kde se 
uvádí: „Pokud je osvobození od povinnosti platit místní poplatek za odpady upraveno 
v obecně závazné vyhlášce nesrozumitelně a nepředvídatelně, musí jít negativní 
následky této právní úpravy k tíži autora, a nikoliv adresáta právního předpisu.“. 

K osvobozením a úlevám je nutné připomenout nález Ústavního soudu sp. zn. 
Pl. ÚS 16/02 (Vír): „Obec je oprávněna zakotvit v obecně závazné vyhlášce vydané 
na základě ustanovení § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
osvobození či úlevu od poplatků za předpokladu, že tím nedochází k obcházení 
zákona a diskriminaci poplatníků. Při posuzování této skutečnosti je třeba zkoumat 
smysl a účel daného osvobození (úlevy).“ 

Upozorňujeme město, že rámci abstraktní kontroly návrhu OZV nebyly 
předmětem posouzení otázky možné diskriminace či neoprávněného poskytnutí 
veřejné podpory v čl. 6 OZV. 

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem. 
 



 

 6 

Čl. 7 - Navýšení poplatku 
Tento článek v souladu s ust. § 11 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích 

upozorňuje na případné sankce při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši. 
V OZV se jedná o informaci o tom, jakým způsobem bude správce poplatku 
v případě nezaplacení poplatku postupovat. U obou odstavců článku jsou vhodně 
uvedeny odkazy na poznámky pod čarou, které uvádí předmětná ustanovení zákona 
o místních poplatcích. 

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem.  
 
Čl. 8 – Odpovědnost za zaplacení poplatku 
Tento článek, v souladu s ustanovením § 12 zákona o místních poplatcích, řeší 
odpovědnost za zaplacení poplatku za poplatníka, který je ke dni splatnosti nezletilý 
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti 
a byl mu jmenován opatrovník nebo má zákonného zástupce. U odstavců jsou 
vhodně uvedeny odkazy na poznámky pod čarou, které uvádí předmětná ustanovení 
zákona o místních poplatcích. 

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem. 
 
Čl. 9 – Přechodné a zrušovací ustanovení  
 V odst. 1 je uvedeno, že poplatkové povinnosti, jakož i pro práva a povinnosti 
s nimi související, vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se použijí obecně 
závazné vyhlášky ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

V odst. 2 je uvedeno, že se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 17. dubna 2016. Vzhledem ke 
skutečnosti, že obce (města) mají dle čl. 104 odst. 3 Ústavy, v návaznosti na ust. 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, možnost vydávat obecně závazné vyhlášky, 
mají možnost je také zrušit.   
 Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem. 
  
Čl. 10 – Účinnost  

Zde je stanovena účinnost konkrétním datem, tj. 1. 1. 2018. V § 12 odst. 2 
zákona o obcích je uvedeno, že „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.“  

Návrh vyhlášky má schvalovat zastupitelstvo města. Je možno usuzovat, že 
bude dodržena patnáctidenní lhůta pro vyhlášení, která je stanovena v § 12 odst. 1 
zákona o obcích.   

Článek nebyl shledán v rozporu se zákonem.  
 
Informace o vyvěšení na úřední desce 

Dle ustanovení § 65 odst. 3 zákona o archivnictví „má-li být dokument vyvěšen 
na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení. 
Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu 
jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce.“ Datum vyvěšení a sejmutí musí 
být na OZV uvedeno v souladu se zákonem o archivnictví i zákonem o obcích. 
Z uvedeného je možné usuzovat, že bude dodržena patnáctidenní lhůta 
pro vyhlášení, která je stanovena v § 12 odst. 1 zákona o obcích.   
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Podepisování právních předpisů 

Dle ustanovení § 104 odst. 2 zákona o obcích podepisuje právní předpisy 
města starosta spolu s místostarostou. OZV je opatřena podpisovou doložkou 
primátorky města a  podpisovou doložkou náměstka primátorky města. Ministerstvo 
vnitra předpokládá, že po schválení OZV zastupitelstvem města, budou 
k podpisovým doložkám připojeny příslušné podpisy představitelů města. 
 
K označení OZV razítkem 

Žádný právní předpis neukládá městům povinnost opatřit právní předpis města 
razítkem. OZV lze označit kulatým razítkem se znakem města ve smyslu ustanovení 
§ 111 odst. 5 zákona o obcích. 
 
 
Závěr:  Při posouzení návrhu OZV nebyl shledán rozpor se zákonem. 
 

Upozornění a doporučení jsou uvedena u čl. 6 OZV.  
 
 
 

Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Šplíchal 
Schválil: Ing. Bc. Miroslav Veselý 
 
Praze dne 17. října 2017  
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