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       V Čelákovicích dne 23. 11. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Majer,  
JUDr. Kristýna Vorlíčková 

  
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 8/2015 DNE 16. 12. 2015 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA E 7/2015 MĚSTA ČELÁKOVIC O MÍSTNÍM 
POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 14. října 2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 266/215 Sb., kterým se 
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
který s účinností od 1. ledna 2016 do praxe zavede několik změn souvisejících 
s problematikou tzv. poplatkových obecně závazných vyhlášek.  
 
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je nutné 
uvést do souladu se zákonem. Předmětem navrhované změny dle Ministerstva vnitra 
ČR jsou ustanovení týkající se zejména:  
1) osvobození některých fyzických osob od poplatku  
2) změny ve vyměření poplatku opatrovníkovi či zákonnému zástupci nezletilého. 
 
Od poplatku se nově osvobozují: 
a) poplatníci umístění 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, 
b)    poplatníci umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
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c) poplatníci umístění jako nezaopatřené dítě v domově pro osoby se zdravotním 
postižením nebo na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální 
služby, nebo 

d) poplatníci umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.  

 
Zásadní změnu přináší možnost vyměření všech místních poplatků u nezletilých 
osob: Dle platné právní úpravy platí, že v případě, kdy je poplatník v době povinnosti 
zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a 
zákonný zástupce společně a nerozdílně. Obecní úřad může poplatek vyměřit 
jednomu z nich. S účinností od 1. ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek 
poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti a byl mu 
jmenován opatrovník spravující jeho jmění. Vznikne-li takové osobě nedoplatek na 
poplatku, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce 
nebo tohoto opatrovníka. Zákonný zástupce nebo opatrovník mají stejné procesní 
postavení jako poplatník. 
 
Dále obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního 
předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b zákona o místních 
poplatcích nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného 
případu ospravedlnit.    
 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje 
také nové sazby poplatku za osobu a kalendářní rok. 
Poplatek je složen ze dvou částí, přičemž část stanovená podle § 10b odst. 5 písm. 
b) zákona o místních poplatcích je nutné stanovit výpočtem, její max. hodnota může 
být 750,- Kč. Tato část poplatku se stanovuje na základě skutečných nákladů obce 
předešlého kalendářního roku, proto jsou použity hodnoty roku 2014. Výše části 
poplatku prokazovaná výpočtem je 476 Kč. 
První část poplatku, podle § 10b, odst. 5a) zákona o místních která se neprokazuje 
výpočtem, může být max. 250,- Kč.  
Tato část poplatku je stanovena ve výši 40 Kč.   
Celý výpočet uveden v příloze a je také součástí OZV E 7/2015. 
Celková výše poplatku na rok 2016 je navržena ve výši 516,- Kč na osobu a rok, je 
dělitelná 12.  
 
Předmětný návrh obecně závazné vyhlášky již prošel kontrolou MV ČR a to JUDr. 
Josefa Duchoně z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.  
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Žádné.  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 
4.4 schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 7/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
OZV E 7/2015 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, 
starosta 

bez smlouvy 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 (právník městského úřadu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


