ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK 14675/2011 OMVV/1

datum: 2. 5. 2011

vyřizuje: Mgr.Elena Žemličková

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 19. 4. 2011, týkající se poskytnutí
této informace ve věci : V jakém zákoně je upraven výběr za odpady
Může starostka obce Žárovná vybírat poplatek za odpad v č. p. 31
Jaká komise nebo nadřízený orgán kontroluje výběr poplatků v obci Žárovná.
Vám sdělujeme toto:
Abychom mohli celou záležitost objektivně posoudit a vyhodnotit, kontaktovali jsme se starostkou obce
Žárovná paní Ivetou Lahovcovou, kde jsme zjistili další podrobnosti.
Pan Josef Janda je přihlášen k trvalému pobytu na adrese č.p. 3 a tím se stává i poplatníkem místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v obci Žárovná, který zastupitelstvo obce Žárovná zavedlo vydáním Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v platném znění. Pan Josef Janda uvádí, že v obci Žárovna je ještě vlastníkem jednoho
domu s č.p. 31, kde není k trvalému pobytu přihlášena žádná fyzická osoba a tato stavba není určena a ani
neslouží k individuální rekreaci, přesto však správce poplatku v obci Žárovna poplatek za tuto nemovitost
vybírá.
V případě osoby, která má ve vlastnictví stavbu, v níž nikdo není přihlášen k trvalému pobytu, vzniká
poplatková povinnost vlastníkovi této stavby za předpokladu, že se jedná o stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci. Uvedená podmínka je stanovena přímo zákonem a vyplývá z ustanovení § 10b odst. 1
písm. b) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Za stavby k individuální
rekreaci lze pro účely zákona o místních poplatcích považovat i rodinné domy, které nejsou využívány
k bydlení, ale slouží k rekreaci, bez ohledu na jejich původní určení, tj. rodinné bydlení.
Splnění kritéria „sloužící k individuální rekreaci“ je tedy rozhodující pro řešení zpoplatnění vlastníků rodinných
domů užívaných k rekreaci. Prokazování splnění uvedeného kritéria není zpravidla jednoduché, nicméně dle
našeho názoru může obec poplatek požadovat, jen má-li za prokázané, že rodinný dům k individuální rekreaci
skutečně slouží. Např. celoročně opuštěný objekt rodinného domku, který je pouze udržován nezbytnými
opravami až do doby, než bude např. prodán, uvedené zákonné kritérium pro vybírání místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zřejmě nesplňuje. Uvedené skutečnosti by měl poplatník, vlastník stavby, sdělit a prokázat správci poplatku.
Vzhledem k tomu, že v poplatkovém řízení platí zásada oficiality, v praxi tomu zpravidla bude tak, že správce
poplatku vlastníka stavby neopomene k zaplacení poplatku vyzvat a na tuto výzvu by měl vlastník stavby
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reagovat tím, že správci poplatku sdělí a případně i doloží skutečnosti prokazující, že není poplatníkem.
V případě, že správce poplatku vydá platební výměr, je možno se proti němu bránit podáním odvolání, pak
povinnost prokázat své tvrzení, že není poplatníkem, leží na příslušném vlastníkovi nemovitosti.
Pokud správce poplatku na Obecním úřadu Žárovna vybral uvedený místní poplatek i z nemovitosti č.p. 31
a uvedený objekt neslouží k rekreaci, poplatník prokáže, že není poplatníkem, požádá správce poplatku
o vrácení přeplatku.
Zajištění poplatkového řízení je ve smyslu ustanovení § 14 a § 15 zákona o místních poplatcích v kompetenci
obecního úřadu (ne obce). Pouze tento orgán, tj. obecní úřad, je oprávněn provádět celé poplatkové řízení,
kterým se rozumí povinnost činit veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení
a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatkové subjekty, poplatky vyměřit, vybrat,
vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat.
Správcem poplatku nemůže být rada nebo zastupitelstvo obce, neboť zákon o místních poplatcích tento orgán
neopravňuje v poplatkovém řízení jednat. Poplatkové řízení předpokládá zachování takového postupu, který
zaručuje, aby při rozhodování o individuálních právech a právem chráněných zájmech jednotlivých
poplatkových subjektů nedošlo k narušení základních zásad daňového řízení, především zásady mlčenlivosti
a neveřejnosti. Zastupitelstvo nebo rada obce rozhodují jako orgán kolektivní, schůze zastupitelstva jsou
veřejné a výsledky jednání obou orgánů jsou uloženy k veřejnému nahlédnutí. Orgány v samostatné
působnosti proto nemohou na základě svého organizačního uspořádání a režimu jednání vykonávat správu
poplatků.
Věříme, že celá záležitost ohledně stížnosti za úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla vysvětlena a bude dostatečným
objasněním jak pro poplatníka pana Josefa Jandu, tak i pro stranu druhou – Obecní úřad Žárovná a přispěje
k urovnání vztahů mezi oběma stranami.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketinku a vnějších vztahů

Vážený pan
Josef Janda
Žárovná 3
384 21 Husinec
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