odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení dozoru Brno – Olomouc

Právní posouzení obecně závazné vyhlášky
Obec: Bohutín (dále jen „obec“)
Obecně závazná vyhláška obce Bohutín č. 6/2020, 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:

09. 12. 2020
10. 12. 2020
26. 12. 2020
01. 01. 2021

Na základě zmocnění:
- § 10 písm. 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“),
- § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K obsahu OZV:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
V odst. 2 doporučujeme opravit chybu v psaní ve slově „obecní“ – správně „Obecní
úřad Bohutín“.
Čl. 6 Osvobození
Z OZV nevyplývají žádné důvody, na jejichž základě obec osvobození poskytla, tudíž
Ministerstvo vnitra nemůže v rámci tzv. abstraktní kontroly právního předpisu obce
zhodnotit, zda zvoleným osvobozením nemohlo dojít k diskriminačním účinkům vůči
ostatním poplatníkům.
Ministerstvo vnitra dále obec upozorňuje, že v případě potřeby musí být schopna
uvést, z jakých důvodů zavedla předmětné osvobození, a tyto důvody vhodným
způsobem prokázat (důvody musí být nediskriminačního charakteru a musí vycházet
z objektivních kritérií).
V odst. 3 doporučujeme vypustit slova „nebo úlevu“, neboť v OZV nejsou žádné
úlevy od placení poplatku stanoveny.
Čl. 7 Navýšení poplatku
Doporučujeme obci uvést odst. 2 v následujícím znění:

1

„Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.“
K označení OZV razítkem
OZV je označena kulatým razítkem s malým státním znakem, tedy tzv. úředním
razítkem ve smyslu zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o užívání státních symbolů“). Úředním razítkem je ve smyslu uvedeného
zákona razítko kulatého tvaru zákonem stanoveného průměru, na němž je malý
státní znak vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby,
popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (viz § 6 odst. 1 zákona
o užívání státních symbolů). Žádný právní předpis neukládá obcím povinnost opatřit
právní předpis obce razítkem.
Pokud obec chce na dokumentech vydaných v rámci samostatné působnosti razítko
použít, mělo by se jednat o razítko obce (ve smyslu ustanovení § 111 odst. 5 zákona
o obcích), nikoliv o úřední razítko s malým státním znakem. Podle ustanovení § 5
zákon o užívání státních symbolů malý státní znak užívají oprávněné osoby
na rozhodnutích a jiných listinách, osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při
výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona,
tj. v přenesené působnosti, nebo stanoví-li tak zákon. Použití úředního razítka
s malým státním znakem, byť nezpůsobuje rozpor OZV se zákonem, tak odporuje
citovanému ustanovení zákona o užívání státních symbolů.
Závěr:

Při posouzení nebyl shledán rozpor OZV se zákonem.
Pro úplnost obec upozorňujeme na novou odpadovou legislativu
účinnou od 1. 1. 2021 (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou je
mimo jiné dotčena právní úprava systému nakládání s komunálním
odpadem, včetně možnosti vybírání plateb a poplatků za využívání
tohoto systému. V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby obec
v průběhu roku 2021 vydala novou obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za komunální odpad účinnou od 1. 1. 2022.
Příslušné vzory těchto vyhlášek lze nalézt na webových stránkách
www.mvcr.cz/odk2.

Zpracoval: Mgr. Dalibor Macháček
Schválila: PhDr. Alice Urbánková
V Olomouci dne 24. 03. 2021
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