Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonnými
zmocněními k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, kterými se
stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, osvobození
některých pozemků zemědělského půdního fondu od daně z nemovitých
věcí, osvobození nemovitých věcí zasažených mimořádnou událostí od
daně z nemovitých věcí a osvobození od daně z nemovitých věcí ve
zvýhodněných průmyslových zónách
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:
●ustanovení čl. 104 odst. 3):
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“
●ustanovení čl. 2 odst. 3):
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“
●ustanovení čl. 2 odst. 4):
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“
Listina základních práv a svobod:
●ustanovení čl. 2 odst. 3):
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.“
●ustanovení čl. 4 odst. 1):
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
●ustanovení § 35 odst. 1 a 2:
„1) 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.
2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85
a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb
svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje
zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“
●ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“
●ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“
●ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou
vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit,
které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na
místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na
některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
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životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení
obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů:
●ustanovení § 16a:
„Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v) a x),
§ 6, § 9 odst. 1 písm. w), § 11 a 12 je obec povinna zaslat v jednom vyhotovení
správci daně do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti, přičemž obecně závazná
vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího zdaňovacího období
a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška
zpětnou účinnost, je neplatná.
●ustanovení § 17a odst. 2:
„Obecně závazná vyhláška podle odstavce 1 musí být vydána tak, aby nabyla
účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž
k mimořádné události došlo.
●ustanovení § 17a odst. 3:
„Poplatník uplatní nárok na osvobození podle odstavce 2 v dodatečném daňovém
přiznáním uplatňuje-li tento nárok za již uplynulé zdaňovací období nebo uplatňuje-li
jej na zdaňovací období po lhůtě pro podání daňového přiznání.“
●ustanovení § 17a odst. 4:
„Obec může obecně závaznou vyhláškou podle odstavců 1 a 2 vydat pro
a) všechny nemovité věci, všechny pozemky nebo všechny zdanitelné stavby
a zdanitelné jednotky na celém území obce,
b) všechny nemovité věci, všechny pozemky nebo všechny zdanitelné stavby
a zdanitelné jednotky v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí,
nebo
c) jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí vymezené v případě
1. pozemku parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve
kterém leží,
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2. zdanitelné stavby číslem popisným s uvedením názvu katastrálního území,
ve kterém leží, nebo pozemkem vymezeným podle bodu 1, pokud nemá
číslo popisné,
3. zdanitelné jednotky číslem jednotky a zdanitelnou stavbou, ve které se tato
jednotka nachází, vymezenou způsobem podle bodu 2.“

Aktualizováno podle právního stavu k 1. 1. 2021
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
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