Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Judikatura 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
______________________________________________________________
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. listopadu 2002, sp. zn.: Pl. ÚS 22/02
Při rozlišení, zda konkrétní činnost obce, v daném případě zvýšení přepočítacích
koeficientů pro úpravu sazby daně z nemovitostí, je činností v rámci samosprávy nebo
přeneseného výkonu státní správy, Ústavní soud vyšel prvotně z toho, že zákon č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje obce k vydání obecně
závazné vyhlášky, aniž by uvedl, v jaké sféře působnosti tak obec činí. Ústava České
republiky (dále jen "Ústava") uvádí název právních předpisů, které obec vydává při výkonu
své územní samosprávy, označuje je jako obecně závazné vyhlášky (čl. 104 odst. 3 Ústavy),
název právního předpisu vydávaného obcí při výkonu státní správy neuvádí (čl. 79 odst. 3
Ústavy). Dnes již zrušený zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), je označoval
jako obecně závazné vyhlášky (§ 24 odst. 1), tj. shodně jako předpisy ze sféry samostatné
působnosti. Pojem "obecně závazná vyhláška" používá zákon o dani z nemovitostí
(v ustanoveních § 6 a § 11) od 1. 1. 1994, kdy nabyl účinnosti zákon č. 315/1993 Sb., kterým
byl zákon o dani z nemovitostí poprvé novelizován. Z návrhu okresního úřadu i ze
společného stanoviska ministerstev financí a vnitra vyplynulo, že za účinnosti původního
zákona o obcích (č. 367/1990 Sb.) nebylo pochyb o tom, že stanovením koeficientů podle
zákona o dani z nemovitostí vykonává obec státní správu, že zmocnění k výkonu státní
správy je obsaženo ve zvláštním zákonu a že obecně závazná vyhláška vydaná na základě
tohoto zmocnění je právním předpisem vydaným obcí v přenesené působnosti. Tento názor
sdílí i Ústavní soud, neboť vychází z toho, že koncepce daňové politiky je věcí státu, který
určuje zavedení konkrétních daní, daňové zatížení poplatníků a úpravu povinností poplatníka
daně v souvislosti s ověřením správného vyměření daně, a že diferencované uplatnění
reálné výše daně z nemovitostí podle místních podmínek ovlivněním koeficientu pro výpočet
sazby daně nebylo záležitostí obce ve smyslu obecního zřízení a nepatřilo do oblasti její
samosprávné činnosti.
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Nová úprava obecního zřízení sice v ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, pojmově nově vymezuje
věci samosprávy, avšak i nadále platí, že spravování záležitostí obce musí do samostatné
působnosti svěřit zvláštní zákon. Úvaha založená na stanovisku ústředních orgánů státní
správy, že chybí-li v zákoně o dani z nemovitostí zmocnění obce k vydání obecně závazné
vyhlášky (podle původní terminologie) v přenesené působnosti, musí jít o působnost
samostatnou, odhlíží od skutečnosti, že zvláštní zákon se v tomto smyslu nikterak nezměnil
a že při jeho vzniku (resp. přijetím novely zákona č. 315/1993 Sb.) zákonodárce, byť nejasně
vyjádřeným způsobem, pověřil samosprávnou jednotku výkonem státní správy. Nedošlo-li ke
změně zvláštního zákona a zákon o obcích vyjadřuje vůli zákonodárce upravit působnost ve
prospěch samosprávy (§ 8) až od 1. 1. 2003, pak až do této doby platí, že věcná působnost
obce podle zákona o dani z nemovitostí zůstala nezměněna. Pojem obecně závazná
vyhláška v zákoně o dani z nemovitostí jako přetrvávající terminologické reziduum nemá
samo o sobě sílu změnit věcnou působnost obce, zákonnou oporu pro nový obsah tohoto
pojmu dává za současného právního stavu až ustanovení § 8 zákona o obcích, to však až od
1. 1. 2003.

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