Informace o novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, s přímým dopadem na zákonnost
většiny stávajících obecně závazných vyhlášek

Ve sbírce zákonů byl dne 14. října 2015 vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, který nabývá s níže uvedenou výjimkou účinnost dnem 1. ledna 2016.
V ustanovení § 10b odst. 3 zákon nově stanoví osvobození od místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, konkrétně pro fyzické osoby, umístěné







do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Novela zákona dále ruší solidární odpovědnost za zaplacení místních
poplatků. Vznikne-li po nabytí účinnosti předmětné novely nedoplatek na poplatku
poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník
má stejné procesní postavení jako poplatník. Obecní úřad v takovém případě vyměří
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Protože dle aktuálně
platného znění zákona o místních poplatcích je možné poplatek vymáhat i od
nezletilých osob, přičemž většina obcí toto ustanovení přebrala do svých
obecně závazných vyhlášek, dostanou se tato ustanovení dnem 1. ledna 2016
do rozporu se zákonem.
Další podstatnou změnou je opětovné zavedení možnosti prominutí místního
poplatku za svoz komunálního odpadu z důvodu odstranění tvrdosti právního
předpisu, a to na žádost poplatníka a v případech, kdy to lze s přihlédnutím
k okolnostem daného případu ospravedlnit. K takovému prominutí poplatku je

příslušný obecní úřad (nikoliv zastupitelstvo, jak bylo původně navrhováno). Tato
možnost však platí pouze pro poplatek za svoz komunálního odpadu.
Nově má obecní úřad možnost z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství
zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech, a to
u všech místních poplatků.
Účinnost zákona je stanovena k 1. lednu 2016. Ustanovení § 16a § 16b
(prominutí poplatků) nabývají účinnosti již 15 dnem po dni vyhlášení zákona ve
sbírce, přičemž tato ustanovení lze použít i na poplatky vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti těchto ustanovení.
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, které obsahují do konce roku
2015 účinné znění ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích, se 1. ledna 2016
dostanou do rozporu se zákonem. Z uvedeného důvodu je nezbytné takové obecně
závazné vyhlášky novelizovat, případně zrušit a vydat obecně závazné vyhlášky
nové.
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