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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 10.06.2020

Novelizace OZV č. 17/2019, o místních poplatcích
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c1_pruvodni dopisy_OZV mistni popl_vse
Příloha_č_2_Zmena_OZV_mistni poplatky
Příloha_č_3_Priloha_c_1_OZV
priloha_c4_navrh
zmen_prilohy_c2_OZV_s
akceptovanymi
zmenami
priloha_c4_navrh zmen_prilohy_c2_OZV_ve zmenovem rezimu
Příloha_č_5_Priloha_c_3_OZV
Příloha_č_6_pravni_posouzeni_OZV_17-2019

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Gruberová Veronika, Ing - referent/správce rozpočtu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. xx/2020, kterou se mění
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019, o
místních poplatcích, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
s návrhem na:
- rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed, jejichž
jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění, maximálně
však na 2 psy v rámci jedné domácnosti (příloha č. 1 OZV, tj.
příloha č. 3 tohoto materiálu),
- nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za
psa)
- úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
- osvobození držitelů canisterapeutických psů z poplatku ze
psa na území MČ Brno-střed,
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2020, kterou
se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
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17/2019, o místních poplatcích, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, s návrhem na:
- rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed, jejichž
jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění, maximálně
však na 2 psy v rámci jedné domácnosti (příloha č. 1 OZV, tj.
příloha č. 3 tohoto materiálu),
- nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za
psa)
- úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
- osvobození držitelů canisterapeutických psů z poplatku ze
psa na území MČ Brno-střed a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen k projednání návrh na novelizaci obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019, o
místních poplatcích, včetně přílohy č. 1 a č. 2 této OZV (dále
jen „OZV“), který vznikl na základě podnětu od Ministerstva
vnitra, jež posuzovalo znění OZV z hlediska zákonnosti a
shledalo, že některá ustanovení v OZV nejsou v souladu se
zákonem či jsou nevhodná či neurčitá (celá zpráva viz příloha
č. 6 tohoto materiálu). Průvodní dopis ze dne 7.4.2020 shrnuje
podstatné změny v OZV, které jsou reakcí na ve zprávě uvedené
nedostatky, v průvodním dopisu ze dne 8.4.2020 předkládá MMB
k projednání návrh na změnu OZV v co nejbližším možném termínu
a přípisem ze dne 21.4.2020 žádá MMB městské části o vyjádření
ke
specifickým
částem
vyhlášky,
které
považuje
MV
za
diskriminační a proto je nutné znění v těchto částech
sjednotit tak, aby podmínky byly jednotné pro všechny městské
části (všechny průvodní dopisy jsou obsaženy v příloze č. 1
tohoto materiálu). Jde o případ snížení poplatku ze psa
pobíratelům důchodů, zda městská část souhlasí s rozšířením
osvobození snížené sazby poplatku ze psa též na držitele
canisterapeutických psů (MČ BS má stanovenu sníženou sazbu).
Nadto je navrhována úprava přílohy č. 2 OZV (tj. příloha č. 4
materiálu), obsahující výčet veřejných prostranství, která
podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství,
a to: doplnění nově pojmenovaných ulic na území MČ BS (ulička
Kurta Gödela, Vlněna, park Danuše Muzikářové) a odstranění
prostranství, která již neexistují.
Stanoviska dotčených orgánů:
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 Materiál byl předložen na Komisi životního prostředí, která
se konala dne 13.5.2020, s následujícím výsledkem:
Usnesení č. 4/16/2020
Komise životního prostředí se na svém 16. zasedání, konaném
dne 13.05.2020, seznámila s předloženým materiálem navrhujícím
osvobození od plateb za canisterapeutické psy. KŽP doporučuje
toto schválit.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Dvořák

Drdla

Bílek

Doležal

Flamiková

Slezák

Kyselka

Pazdírek

Skeřil

Vaverka

Zorník

Pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 Materiál byl předložen na Komisi legislativní a organizační,
která se konala dne 20.5.2020, s následujícím výsledkem:
Usnesení č. KLO.14.05
Komise legislativní a organizační RMČ BS na svém 14. zasedání,
konaném dne 20. 5. 2020,
bere na vědomí
návrh obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění OZV
statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích,
včetně příloh OZV, dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 tohoto
materiálu,
souhlasí
z hlediska právního s návrhem obecně závazné vyhlášky č.
xxx/2020, kterou se mění OZV statutárního města Brna č.
17/2019, o místních poplatcích, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
s návrhem
na
osvobození
držitelů
canisterapeutických psů z poplatku ze psa na území MČ Brnostřed,
trvá
na usnesení č. KLO.P.01.01 (hlasování konané per rollam ve
dnech 3.-4.4.2020) v části návrhu na:
 rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed,
jejichž
jediným
příjmem
je
důchod
z
důchodového
pojištění, v příloze č. 1 OZV (příloha č. 3 tohoto
materiálu),
 nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za
psa)
 úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit s návrhem obecně závazné
vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění OZV statutárního města
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Brna č. 17/2019, o místních poplatcích, dle přílohy č. 2
tohoto materiálu, s návrhem na:
 rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed,
jejichž
jediným
příjmem
je
důchod
z
důchodového
pojištění, maximálně však na 2 psy v rámci jedné
domácnosti, v příloze č. 1 OZV (příloha č. 3 tohoto
materiálu),
 nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za
psa)
 úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu,
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Fischerová
pro

Hrabovská
pro

Chládek
pro

Kubějová
pro

Lastovecká
omluvená

Prokeš
pro

Sedláková
omluvená

Springinsfeld
pro

Machů
pro

 Materiál byl projednán na 68. RMČ BS s následujícím
výsledkem:
RMČ/2020/68/59
poplatcích

Novelizace

OZV

č.

17/2019,

o

místních

RMČ BS na 68. schůzi, konané dne 25.05.2020,
bere na vědomí
návrh obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění OZV
statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích,
včetně příloh OZV, dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 tohoto
materiálu,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění
OZV statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích,
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s návrhem na osvobození
držitelů canisterapeutických psů z poplatku ze psa na území MČ
Brno-střed,
trvá
na usnesení č. RMČ/2020/63/18 ze dne 6.4.2020 v části návrhu
na:
 rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed,
jejichž
jediným
příjmem
je
důchod
z
důchodového
pojištění, v příloze č. 1 OZV (příloha č. 3 tohoto
materiálu),
 nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za
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Závodský
pro



psa)
úpravu přílohy
materiálu,

č.

2

OZV

dle

přílohy

č.

4

tohoto

doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky č.
xxx/2020, kterou se mění OZV statutárního města Brna č.
17/2019, o místních poplatcích, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, s návrhem na:
 rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed,
jejichž
jediným
příjmem
je
důchod
z
důchodového
pojištění, maximálně však na 2 psy v rámci jedné
domácnosti (příloha č. 1 OZV, tj. příloha č. 3 tohoto
materiálu),
 nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku ze
psa)
 úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu, a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: 01.06.2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Oulehlov
á
pro

Schwab

Vaníček

pro

pro

Související usnesení:
 Usnesení č. KLO.P.01.01
Komise legislativní a organizační na základě hlasování per
rollam ve dnech 3.- 4. 4. 2020,
souhlasí
z hlediska právního s návrhem obecně závazné vyhlášky č.
XX/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB
č. 17/2019, o místních poplatcích (dále jen „OZV“) dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu, s návrhem na:
 rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed, jejichž
jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění, v příloze
č. 1 OZV (příloha č. 3 tohoto materiálu),
 nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za
psa)
 úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
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doporučuje
z hlediska právního RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. XX/2020, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška SMB č. 17/2019, o místních
poplatcích (dále jen „OZV“), dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, s návrhem na:
 rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed, jejichž
jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění, v příloze
č. 1 OZV (příloha č. 3 tohoto materiálu),
 nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku za
psa)
 úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval,
usnesení bylo přijato.
Dumbro
vská
pro

Fische
rová
pro

Hrabov
ská
pro

Chlá
dek
pro

Kuběj
ová
pro

Lastove
cká
nehlaso
vala

Prok Sedlák
eš
ová
pro
pro

Springin
sfeld
pro

 Usnesení RMČ/2020/63/18 Návrh změny OZV č. 17/2019, o
místních poplatcích
RMČ BS na 63. schůzi, konané dne 06.04.2020,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. XX/2020, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška SMB č. 17/2019, o místních
poplatcích (dále jen „OZV“), dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, s návrhem na:
 rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed, jejichž
jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění v příloze
č. 1 OZV, viz příloha č. 3 tohoto materiálu
 nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku ze
psů)
 úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky č. XX/2020,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB č.
17/2019, o místních poplatcích (dále jen „OZV“), s návrhem na:
 rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i na
držitele psů pro obyvatele městské části Brno-střed, jejichž
jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění v příloze
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Mac
hů
pro

č. 1 OZV, viz příloha č. 3 tohoto materiálu,
 nabytí účinnosti vyhlášky k 1.1.2021 (v části poplatku ze
psů)
 úpravu přílohy č. 2 OZV dle přílohy č. 4 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: 22.04.2020
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0
se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořec Dumbrovs
ký
ká
pro
pro
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b
pro
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částí statutárního města Brna
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Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o místních
poplatcích Ministerstvem vnitra

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
Vážená paní tajemnice, Vážený pane tajemníku,
dne 31. 3. 2020 obdrželo statutární město Brno od Ministerstva vnitra posouzení zákonnosti OZV o místních
poplatcích č. 17/2019.
Ministerstvo shledalo v OZV některá ustanovení v nesouladu se zákonem, některá ustanovení pak považuje
za nevhodná nebo neurčitá.
Ve vztahu k městským částem jsou podstatná zejména následující doporučení:
- Čl. 3 odst. 1 „Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy se
poplatník stal držitelem psa, podléhajícího poplatku.“ Podle stanoviska MV vzniká poplatková
povinnost na základě zákona, tedy dnem, v němž se pes stane starším tří měsíců a to již za celý
měsíc, v němž pes dosáhl rozhodného věku. Proto MV doporučuje uvedené ustanovení z OZV bez
náhrady vypustit.
- Příloha č. 1 sazby poplatků ze psů je podle MV nevhodně členěna (rubrika „Jiné prostory než bytový
nebo rodinný dům“ je považována za nezákonnou v rozsahu, v němž by dopadala na osoby\ starší 65
let) a dále MV nedoporučuje rozšiřovat úlevy na poplatku formou poznámek pod tabulkou
(canisterapeutický pes, rozšíření úlevy na poplatníky pobírající důchody z důchodového pojištění). MV
proto doporučuje přílohu přepracovat.
- V čl. 12 věta druhá doporučuje MV vypustit slova „nebo negativní hlášení“.
- V čl. 13 doporučuje MV vypustit odst. 3 (povinnost poplatníka doložit ubytovateli nárok na osvobození
od poplatku).
- V čl. 17 odst. 2 doporučuje MV vypustit ustanovení o povinnosti pořadatele akce doložit do 8 dnů
odvedení výtěžku na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, případně nahradit slovo „doložit“
slovem „ohlásit“. ORF MMB se přiklání ke druhé variantě.
- V čl. 18 odst. 2 doporučuje MV bez náhrady vypustit text „Ta současně doloží správci poplatku doklady
dokládající skutečnosti rozhodné pro osvobození od poplatku“.
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-
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V čl. 21 doporučuje MV vypustit ustanovení o povinnosti pořadatele akce doložit do 8 dnů odvedení
výtěžku na charitativní nebo veřejně prospěšné účely, případně nahradit sovo „doložit“ slovem
„ohlásit“. ORF MMB se přiklání ke druhé variantě.
V čl. 22 doporučuje MV vypustit text „Ve stejném termínu poplatník doloží doklady dokládající nárok
na osvobození od poplatku“.

Úplný text posouzení Vám zasíláme v příloze.
V souvislosti s připravovanou novelizací OZV (avizovanou naším dopisem č. j. MMB/0102418/2020 ze dne
28. 2. 2020 Vás upozorňujeme, že veškerá doporučení MV zapracujeme do připravované novelizace OZV.
Současně informujeme, že v souvislosti s probíhajícím nouzovým stavem patrně návrh OZV nebude
projednán Zastupitelstvem města Brna v předpokládaném termínu 13. 5. 2020.
S pozdravem

Ing. Jana Červencová
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

PŘÍLOHY

01 (Posouzení zákonnosti OZV č. 17/2019 o místních poplatcích)
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Magistrát města Brna
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Starostům městských částí
statutárního města Brna

Mgr. Veleslava Höhnlová
+420 542 173 289
hohnlova.veleslava@brno.cz
a7kbrrn

Tajemníkům úřadů městských
částí statutárního města Brna

08. 04. 2020
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Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích
na základě posouzení zákonnosti Ministerstvem vnitra

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
Vážená paní tajemnice, Vážený pane tajemníku,
naším dopisem ze dne 7. 4. 2020 jste byli informováni, že dne 31. 3. 2020 obdrželo statutární město Brno od
Ministerstva vnitra posouzení zákonnosti OZV o místních poplatcích č. 17/2019, přičemž Ministerstvo shledalo
v OZV některá ustanovení v nesouladu se zákonem, některá ustanovení pak považuje za nevhodná nebo
neurčitá.
Protože MV naléhá na urychlené zjednání nápravy, zpracovali jsme na základě posouzení nový návrh OZV,
kterou se mění OZV o místních poplatcích a v příloze Vám ji zasíláme. Do návrhu byly rovněž zapracovány
změny sazeb, požadované některými městskými částmi.
Rádi bychom zachovali termín projednání návrhu vyhlášky v Zastupitelstvu města Brna 13. 5. 2020 a účinnost
od 1. 6. 2020, prosíme Vás proto o zaslání případných připomínek do 22. 4. 2020. Probíhající připomínkové
řízení (zejména ve vztahu k úlevě na poplatku za psa pro osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu je důchod
z důchodového pojištění) bude při úpravách navržené vyhlášky zohledněno.
Uvědomujeme si, že není dodržena 30 denní lhůta, stanovená Statutem města Brna. Pokud budete trvat na
dodržení 30 denní lhůty, odložíme projednání návrhu na 16. 6 2020 a účinnost vyhlášky na 1. 8. 2020.
S pozdravem

Ing. Jana Červencová
vedoucí Odboru rozpočtu a financování

PŘÍLOHY

04 (Návrh OZV s přílohami č. 1, č. 2 a č. 3)
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Statutární město Brno
Magistrát města Brna
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VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
NAŠE Č. J.:
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ID DATOVÉ SCHRÁNKY:
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Starostům městských částí
statutárního města Brna

Mgr. Veleslava Höhnlová
+420 542 173 289
hohnlova.veleslava@brno.cz
a7kbrrn

Tajemníkům úřadů městských
částí statutárního města Brna

21. 04. 2020
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Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích –
posunutí projednání návrhu na změnu v ZMB

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
Vážená paní tajemnice, Vážený pane tajemníku,

naším dopisem ze dne 8. 4. 2020 jsme Vám zaslali návrh na změnu OZV o místních poplatcích připravenou
na základě posouzení OZV č. 17/2019 Ministerstvem vnitra.
20. 4. 2020 jsme obdrželi od Ministerstva vnitra posouzení zákonnosti této nově navrhované OZV.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra považuje za diskriminační postup, kterým by město snížení poplatku
ze psa poskytlo pobíratelům důchodů jen na území některých městských částí (a na území jiných městských
částí ne) bude nutno přiklonit se v OZV k jedné variantě – té, k níž se přikloní více městských částí. Zatím
máme ke snížení poplatku pro důchodce negativní stanovisko pouze od dvou městských částí.
Současně upozorňujeme, že snížení sazby pro pobíratele důchodů by případně nabylo účinnosti 1. 1. 2021.
Prosíme Vás proto, abyste důsledně zvážili všechny dopady doporučení k rozšíření úlevy na osoby,
pobírající důchody a přiklonili se k jedné z variant.
V souladu s doporučením MV dále bude změněno také ustanovení, týkající se úlevy na poplatku ze psů pro
osoby starší 65 let tak, že tato úleva náleží až od 1. ledna roku následujícího po dosažení 65 let.
Vzhledem k tomu, že MV považuje za diskriminační také postup, kterým je stanovena snížená sazba (MČ
střed a MČ Židenice) resp. osvobození (MČ Černovice a MČ sever) za canisterapeutického psa pouze na
území některých městských částí, prosíme Vás o vyjádření, zda by Vaše městská část souhlasila
s rozšířením osvobození na držitele canisterapeutických psů.
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Vzhledem k tomu, že řada městských částí požádala o dodržení 30 denní lhůty, stanovené Statutem města
Brna k projednání návrhu OZV v orgánech MČ, bude návrh předložen k projednání Zastupitelstvu města
Brna 16. června 2020.
Termín pro zaslání stanovisek k návrhu OZV se proto prodlužuje do 1. 6. 2020. Účinnosti OZV nabude
pravděpodobně od 1. 8. 2020. Návrhy, které již byly doručeny, budou do návrhu OZV zapracovány, pokud
ve stanoveném termínu nedojde k jejich změně.

S pozdravem

Ing. Jana Červencová
vedoucí Odboru rozpočtu a financování
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Příloha č. 2

Obecně závazná vyhláška č. ………….,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1. 6. 2020

Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. 17/2019, o místních poplatcích

________________________________________________________________________________

Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. ……………..,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/00. zasedání konaném dne 13. 05. 2020 na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích se mění takto:
(1) název článku 3 zní „Příslušnost pro placení poplatku“
(2) v článku 3 se vypouští odstavec 1 a ruší se číslování odstavce 2
(3) v článku 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a vkládají se odstavce 2 a 3 ve znění
„(2) Snížená sazba poplatku podle přílohy č. 1 se vztahuje na psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
nebo osoba, jejímž jediným zdrojem příjmů je důchod, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění.
(3) Na území městských částí Brno-střed a Brno-Židenice je sazba poplatku za každého
canisterapeutického psa stanovena ve výši 200 Kč/rok.“
(4) v článku 5 se doplňuje odst. 3 ve znění
„Na území městské části Brno-Černovice je od poplatku osvobozen držitel canisterapeutického psa.“
(5) v článku 6 odst. 2 se slovo „účet“ nahrazuje slovem „vrub“
(6) v článku 6 odst. 4 se slova „držení psa“ nahrazují slovy „trvání poplatkové povinnosti“
(7) v článku 6 odst. 5 se za slovo „správci“ doplňuje slovo „poplatku“
(8) v článku 7 se z nadpisu vypouští slovo „(subjekt)“
(9) v článku 9 odst. 1 věta druhá se slova „týkající se poplatníka“ nahrazují slovy „týkající se fyzické osoby,
které poskytuje úplatný pobyt“
(10) v článku 12 věta druhá se ruší slova „nebo negativní hlášení.“ a čárka za slovy „výše vybraných poplatků“
se nahrazuje tečkou
(11) v článku 13 se ruší odstavec 3
(12) v článku 17 odst. 2 věta druhá se slovo „doložit“ nahrazuje slovem „ohlásit“
(13) v článku 18 odst. 2 se věta druhá ruší
(14) v článku 21 odst. 1 věta druhá se slovo „doložit“ nahrazuje slovem „ohlásit“
(15) v článku 22 odst. 1 se věta druhá ruší
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(16) v článku 22 se odst. 4 ruší
(17) v článku 23 se za odstavec (4) vkládá nový odstavec (5) ve znění
„Držitel psa, který dosáhne věku 65 let v průběhu příslušného kalendářního roku, platí sníženou sazbu
poplatku ze psa od 1. 1. příslušného kalendářního roku.“
(18) příloha č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1 této vyhlášky
(19) v příloze č. 2 se u městské části Brno-Medlánky mění částka 19 Kč na částku 21 Kč, u městské části
Brno-Slatina se mění částka 21 Kč na částku 12 Kč a vypouští se řádek, týkající se městské části Brno-Útěchov
(20) příloha č. 3 se nahrazuje přílohou č. 2 této vyhlášky
(21) příloha č. 4 se nahrazuje přílohou č. 3 této vyhlášky.

Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 6. 2020 s výjimkou čl. 1 odst. 17, který nabývá účinnosti 1. 1. 2021.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna
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Příloha č. 3
Statutární město Brno
Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky č. xx/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích

__________________________________________________________________________________________
Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)
Za psa drženého v bytovém domě

základní sazba

snížená sazba

Za psa drženého v rodinném domě

základní sazba

snížená sazba

Základní sazba za
psa, drženého v
jiných prostorách
než bytový nebo
rodinný dům

Městská část Brnoza
za
za
za
za
druhého a
druhého a
druhého a
druhého a
druhého a
za prvního
za prvního
za prvního
za prvního
za prvního
každého
každého
každého
každého
každého
psa
psa
psa
psa
psa
dalšího
dalšího
dalšího
dalšího
dalšího
psa
psa
psa
psa
psa
Bohunice
Bosonohy
Bystrc
Černovice
Chrlice
Ivanovice
Jehnice
jih

RD v Komárově
RD ostatní

Jundrov
Kníničky
Kohoutovice
Komín
Královo Pole
Líšeň
Maloměřice a Obřany
Medlánky
Nový Lískovec
Ořešín
Řečkovice a Mokrá Hora
sever*
Slatina

RD v ulici
Slatinka

1500
600
1500
1500
1000
300
300

2250
900
2250
2250
1500
300
600

200
200
200
200
200
100
100

300
300
300
300
300
100
300

1200

1800

200

300

1500
1000
1100
1000
1500
1000
750
1200
300

2250
1500
1650
1500
2250
1500
1125
1800
300

200
200
100
200
200
100
200
200
200

300
300
150
300
300
300
300
300
200

1500
1500

2250
2250

200
200

300
300

1500

2250

200

300

RD ostatní
Starý Lískovec
střed
Tuřany
Útěchov
Vinohrady
Žabovřesky
Žebětín
Židenice

1500
1500
1500
200
1500
1200
1000
1500

2250
2250
2250
400
2250
1200
1500
2250

200
200
200
100
200
200
200
200

300
300
300
300
300
200
300
300

400
300
600
1000
200
300
300
400
300
500
400
500
300
600
200
500
400
300
300
600
600

600
450
900
1500
300
300
600
600
450
750
600
750
450
900
1000
750
600
300
300
900
900

200
150
200
200
100
100
100

300
225
300
300
150
100
300

400
300
600

600
450
900

300
300

300
600

200

300

500

750

200
200
100
200
200
100
200
200
100
200
200
200

300
300
150
300
300
300
300
300
100
300
300
300

400

600

600
1500
750
500

900
2000
1125
700

1500

2250

100

750

100
300

1500

2250

400

750

150

400
600
350
200
500
1200
500
1000

600
900
500
400
750
1200
750
1500

200
200
120
100
200
200
200
200

1500

2250

1200
500
1000

1200
750
1500

300
300
150
300
300
200
300
300
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Příloha č. 4
Návrh změn v příloze č. 2 OZV č. …./2020, o místních poplatcích
MČ Brno-střed
1. Náměstí: 2. Tržiště: 3. Ulice a chodníky:
Anenská, Antonínská, Arne Nováka, Bakalovo nábřeží, Bartošova, Barvičova – obslužná komunikace,
Barvířská, Bašty, Bauerova, Bayerova, Beethovenova, Benešova, Besední, Bezručova, Běhounská,
Bělidla, Biskupská, Bílého, Bohuslava Martinů, Botanická, Brandlova, Bratislavská, Bratří Čapků,
Bulínova, Burešova, Cejl, Celní, Cihlářská, Cyrilská, Čápkova, Čechyňská, Červený kopec, Česká,
Denisovy sady, Divadelní, Dominikánská, Dominikánské náměstí, Dornych, Dostálova, Drobného,
Dřevařská, Dvorského, Dvořákova, Františkánská, Františky Stránecké, Gallašova, Gorazdova,
Gorkého, Grmelova, Grohova, Havlenova, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Heršpická, Hilleho,
Hladíkova, Hlávkova, Hlídka, Hlinky, Hluboká, Hoppova, Horní, Hrnčířská, Hroznová, Husova,
Hybešova, Jakubská, Jakubské náměstí, Jana Uhra, Janáčkovo náměstí, Jaselská, Jánská, Jeřabinová,
Jeřábkova, Jezuitská, Jihlavská, Jircháře, Jílová, Jiráskova, Jiříkovského, Josefská, Joštova, Kalvodova,
Kamenná, Kamenná čtvrť, Kamenomlýnská, Kampelíkova, Kaplanova, Kapucínské náměstí,
Klácelova, Kobližná, Koliště, Kolískova, Komenského náměstí, Konečného náměstí, Kopečná,
Kotlářská, Kounicova, Kozí, Koželužská, Körnerova, Kraví hora, Krondlova, Křenová, Křídlovická,
Křížkovského, Křížová, Kudelova, Květinářská, Květná, Leitnerova, Lerchova, Lidická, Lipová,
Londýnské náměstí, Ludmily Konečné, Ludvíka Podéště, Lužánecká, Mahenova, Malinovského
náměstí, Marešova, Marie Pujmanové, Masarykova, Masná, Mášova, Mečová, Mendlovo náměstí,
Mezírka, Měnínská, Milady Horákové, Minoritská, Mlýnská, Moravské náměstí, Mozartova, Nádražní,
Nádvorní, náměstí 28. října, náměstí Míru, náměstí Svobody, Náplavka, Nerudova, Neumannova,
NN1422 (parkoviště a chodník mezi ul. Dornych, Zvonařka, Plotní), NN1438 (chodníky a lávka přes
ul. Heršpickou u Ústředního hřbitova), Nové sady, Novobranská, Obilní trh, Oblouková, Opavská,
Opletalova, Opuštěná, Orlí, Panenská, Panská, Pavlíkova, Pekařská, Pekárenská, Pellicova, Peroutkova,
Petrov, Petrská, Pionýrská, Pisárecká, Pivovarská, Plotní, Plynárenská, Pod Červenou skálou,
Podnásepní, Pohořelec, Polní, Ponávka, Poříčí, Poštovská, Pražákova, Preslova, Průchodní, Příční,
Příkop, Přízova, Pšeník, Radlas, Radnická, Rašínova, Renneská třída, Resslova, Rezkova,
Rooseveltova, Rosická, Roubalova, Rovná, Rudišova, Rumiště, Rybářská, Rybkova, Řeznická,
Sedlákova, Sevřená, Schovaná, Skořepka, Skrytá, Sladová, Slovákova, Smetanova, Sobotkova,
Sokolská, Solniční, Soukenická, Soukopova, Sovinec, Spálená, Stará, Starobrněnská, Stavební,
Stojanova, Strážní, Strž, Středova, Studánka, Sukova, Sušilova, Šilingrovo náměstí, Špilberk, Špitálka,
Štefánikova, Štěpánská, Šujanovo náměstí, Šumavská, Táborského nábřeží, Tkalcovská, Tomešova,
Traubova, Trnitá, Trýbova, třída Kpt. Jaroše, Tučkova, Tůmova, Tvrdého, Údolní, Uhelná, Ulička
Václava Havla, Úvoz, Úzká, Vachova, Valcha, Vaňkovo náměstí, Václavská, Veletržní, Veselá, Veveří,
Vídeňská, Vinařská, Vinohrady, Vlhká, Vodní, Vojtova, Vrchlického sad, Vsetínská, Všetičkova,
Vysoká, Výstaviště, Výstavní, Wanklova, Wolkrova, Wurmova, Ypsilantiho, Zachova, Zahradnická,
Zahradníkova, Za Divadlem, Zámečnická, Závodní, Zedníkova, Zelný trh, Zderadova, Zvonařka,
Žabovřeská, Žerotínovo náměstí, Žižkova, Žlutý kopec, veřejná parkoviště, veřejně přístupné účelové
komunikace, cyklistické stezky
Ulice městské části Brno-střed – lokalita I:
Anenská, Bašty, Beethovenova, Běhounská, Benešova, Besední, Biskupská, Brandlova, Česká,
Divadelní, Dominikánská, Dominikánské náměstí, Husova, Hybešova, Jakubská, Jakubské náměstí,
Jánská, Jircháře, Jezuitská, Josefská, Joštova, Kapucínské náměstí, Kobližná, Koliště, Komenského
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náměstí, Kopečná, Kozí, Květinářská, Leitnerova, Malinovského náměstí, Marešova, Masarykova,
Mečová, Mendlovo náměstí, Měnínská, Minoritská, Mozartova, Nádražní, náměstí Svobody,
Novobranská, Opletalova, Orlí, Panenská, Panská, Pekařská, Peroutkova, Petrov, Petrská, Pohořelec,
Poštovská, Průchodní, Radnická, Rašínova, Rooseveltova, Skrytá, Solniční, Starobrněnská, Středova,
Studánka, Sukova, Šilingrovo náměstí, Údolní, Václavská, Vachova, Veselá, Vodní, Za Divadlem,
Zámečnická, Zelný trh, Žerotínovo náměstí, podchod pod hlavním nádražím v Brně
Ulice městské části Brno-střed – lokalita II: Moravské náměstí
Ulice městské části Brno-střed – lokalita III: ostatní území
4. Parky:
Anthropos, Bakalovo nábřeží, Barvičova – pásy, Bayerova-Botanická – vnitroblok, Biskupská –
Petrská, Björnsonův sad, Cejl – Vlhká, Cyrilská – Řeznická, Čápkova – vnitroblok, Denisovy sady,
Dvorského, Hoppova-Dřevařská – vnitroblok, Hroznová, Janáčkovo náměstí, Jiráskova – Veveří,
Kamenná – Táborského nábřeží, Kapucínské zahrady, Koliště I – Dům umění, Koliště II – pomník,
Koliště III – Janáčkovo divadlo, Komenského náměstí, Konečného náměstí, Kounicova – před
Univerzitou obrany, Kraví hora, Křenová – u kostela, Komenského náměstí – kolem „Červeného
kostela“, Komenského náměstí – u Lékařské fakulty MU, Komenského náměstí – u Hudební fakulty
JAMU, Křídlovická-Zahradnická – vnitroblok, Křížkovského – před výstavištěm, Leitnerova – Vodní,
letohrádek Mitrovských, Lipová – Neumannova, Lipová – Preslova, Lužánky, Malinovského náměstí –
před Mahenovým divadlem, Moravské náměstí, náměstí 28. října, náměstí Míru, Nové sady –
vnitroblok, Obilní trh, park Čechyňská – Řeznická, park Dornych – Čechyňská, park Danuše
Muzikářové, park Trnitá, park u Zderadova sloupu, park u ul. Křenová – Masná, Pekařská-AnenskáKopečná – vnitroblok, Pisárecká – park u pomníku, Polní-Bakalovo nábřeží – vnitroblok, Poříčí – před
Pedagogickou fakultou MU, Poříčí – pásy, Preslova (svah k ul. Marie Pujmanové), Renneská u BKOM,
a. s., Rybářská – pásy, Studánka, Špilberk, Šujanovo náměstí, Tomešova – stráň, třída Kpt. Jaroše – alej,
Tučkova – vnitroblok, Tyršův sad (v noci se uzamyká), Úvoz – Jana Uhra, Úvoz – stráně, Úvoz – u
školy, Vaňkovo náměstí, Veveří – u Právnické fakulty MU, Vídeňská – Gallašova (před gymnáziem),
Vídeňská (před č. o. 40–66), Vídeňská – Renneská, Vídeňská – Vojtova, Vrchlického sad, Vsetínská –
vnitroblok, Wilsonův les (pouze k. ú. Stránice), Žerotínovo náměstí
Další (beze změn):
5. Veřejná zeleň:
k. ú. Černá Pole
p. č. 3784, 3785, 3873/1, 3873/2, 3873/4.
k. ú. Město Brno
p. č. 6, 13/1, 74, 75, 79, 273/1, 280/1, 281/1, 281/2, 319, 359/2, 359/15, 359/31, 359/32, 359/35, 359/36,
359/48, 364/8, 365/1, 366/1, 366/3, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 501/1, 502/2, 584, 588, 593/1, 593/2,
620/3, 620/10, 621, 703/1, 717/1, 775, 776/1, 776/3, 783/1, 800, 801/2, 803/1, 803/2, 805, 807/1, 807,4
k. ú. Pisárky
p. č. 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/7, 46/1, 47/1, 49/3, 45/7, 417/1, 545/7, 547/2, 547/3, 570/1, 570/4, 597/1,
597/5, 597/6, 597/7, 597/9, 597/10, 602, 624/1, 664, 665/1, 665/11, 665/12, 679/2, 886/4, 886/5, 908/1,
909, 920/5, 920/8, 920/10, 920/11, 921, 923/4, 923/5, 923/13, 923/14, 944, 1023/2, 1023/8, 1023/9,
1041/5, 1045/3, 1050/1, 1050/2, 1417/1, 1417/2, 1417/3, 1417/4, 1483/1, 1483/2, 1483/7, 1484/1,
1484/3, 1485/2, 1486/1, 1486/2, 1486/6, 1486/7, 1489/2, 2300/2, 2300/7, 2300/9, Kamenomlýnská –
Žabovřeská (naproti nemovitostí Žabovřeská č. o. 4–12 a naproti nemovitosti Kamenomlýnská č. o. 20)
k. ú. Staré Brno
p. č. 5/2, 14, 94/1, 122/1, 122/12, 122/13, 135, 138/1, 145/2, 145/9, 145/12, 146/1, 146/4, 146/5, 154/1,
165, 169/1, 172, 182, 331, 379/2, 379/3, 379/5, 379/6, 379/8, 380/1, 383/3, 383/4, 383/8, 383/9, 392/7,
411/25, 740/1, 740/2, 740/3, 763, 779, 787/1, 787/2, 787/3, 792/1, 792/2, 792/3, 792/4, 792/5, 792/6,
798/1, 799/1, 799/3, 799/4, 806/1, 806/2, 809/1, 809/5, 811/1, 811/2, 826/1, 837/1, 837/3, 837/4, 837/5,
837/6, 837/7, 837/8, 837/9, 837/13, 837/14, 837/16, 837/17, 849/1, 849/3, 849/4, 849/5, 849/6, 849/7,
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849/8, 849/9, 849/10, 849/11, 849/12, 849/13, 849/14, 849/15, 849/16, 849/17, 849/18, 849/19, 849/2,
849/23, 872/1, 945/1, 945/2, 952/1, 952/3, 952/4, 952/6, 953/1, 953/2, 953/3, 953/4, 954/1, 954/4, 954/5,
954/9, 954/16, 954/18, 954/19, 954/20, 1095/1, 1095/7, 1095/8, 1095/9, 1095/10, 1095/11, 1095/12,
1095/13, 1095/14, 1096/1, 1096/2, 1096/4, 1096/5, 1097, 1098, 1148, 1160/1, 1160/2, 1160/22,
1160/24, 1249/3, 1249/4, 1259, 1266/2, 1266/3, 1266/4, 1266/5, 1266/6, 1267/1, 1267/2, 1269, 1312/1,
1327/22, 1327/67, 1327/109, 1327/110, 1327/111, 1352/3, 1352/7, 1352/12, 1372/52, 1377/1, 1377/3,
1382/1, 1383, 1384, 1385/7, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1388/2, 1390/1, 1390/3, 1390/4, 1390/5, 1390/7,
1398, 1408/1, 1428/1, 1428/4, 1428/5,1428/6, 1428/7, 1428/9, 1428/10, 1428/11, 1428/12, 1428/13,
1527/1, 1529/1, 1529/2, 1529/5, 1530/1, 1530/4, 1593/1, 1594/1, 1619/1, 1646/2, 1681/2, 1692/2,
1692/3
k. ú. Stránice
p. č. 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 169, 177, 422/1, 422/2, 422/3, 463, 570, 612, 1101/4, 1215/1, 1280/8,
1339/2, 1340/1, 1340/94, 1340/95, 1355/1, 1355/33, 1355/39, 1355/40, 1355/41, 1371/1, 1371/16,
1371/17, 1371/18, 1374/4, 1413/1, 1413/3, 1413/4, 1413/5, 1413/8, 1413/13, 1413/14, 1413/19,
1420/56, 1420/57, 1420/60, 1420/61, 1420/63, 1420/67, 1420/70, 1420/74, 1420/75, 1420/77, 1420/78,
1420/80, 1483/16, 1483/17, 1484, 1500/15, 1500/77, 1500/80, 1500/82, 1500/84, 1500/85, 1500/88,
1500/91, 1500/92, 1500/96, 1500/99, 1500/100, 1500/105, 1500/107, 1519/1, 1519/3, 1519/5, 1527/26,
1527/28, 1533/1, 1536/14, 1550/2, 1610, 1612/8, 1612/10, 1637/3
k. ú. Štýřice
p. č. 13/1, 15/1, 15/2, 23/1, 23/2, 26, 27, 35, 42/1, 42/4, 59/10, 59/20, 59/21, 60/5, 74/1, 74/13, 177/2,
178/1, 178/2,193/1, 194, 195, 197, 199, 206/3, 220/1, 234/1, 234/2, 236/1, 236/2, 301/1, 301/2, 302,
308/1, 337, 381/1, 384/15, 384/24, 384/25, 384/26, 384/27, 384/30, 384/31, 384/33, 384/34, 384/35,
385/1, 385/10, 385/23, 385/24, 385/25, 385/26, 385/27, 402, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 403/6, 403/7,
403/8, 403/9, 411, 416/5, 416/7, 416/8, 416/9, 416/12, 433/10, 450/1, 450/2, 450/4, 450/5, 450/6, 450/7,
471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 581/1, 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/7, 586/8, 586/12, 586/13, 586/14,
596/1, 614/1, 614/2, 640/8, 640/9, 640/15, 640/16, 640/17, 1040, 1058, 1220/3, 1220/4, 1220/7, 1221,
1228/1, 1228/3, 1228/4, 1228/5, 1228/6, 1228/7, 1228/8, 1228/9, 1228/10, 1228/11, 1228/12, 1228/13,
1228/14, 1228/15, 1230, 1263/1, 1263/26, 1264/1, 1264/2, 1264/4, 1280, 1281/1, 1288/1, 1288/2,
1288/3, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1288/8, 1288/9, 1399/1, 1399/3, 1399/5, 1399/7, 1399/76,
1412/2, 1422/1, 1422/4, 1422/30, 1422/31, 1429/4, 1429/5, 1430/1, 1432/1, 1432/2, 1472/1, 1472/3,
1477, 1478/1, 1478/2, 1481/1, 1481/4, 1481/5, 1481/6, 1482/1, 1482/2, 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1483/4,
1483/6, 1483/7, 1483/9, 1483/10, 1484/2, 1484/3, 1484/4, 1484/5, 1484/6, 1484/7, 1484/8, 1484/9,
1503/6, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1506, 1507/1, 1507/3, 1507/20, 1507/21, 1507/22,
1507/23, 1507/24, 1507/25, 1507/26, 1507/27, 1507/28, 1507/29, 1509/1, 1537/1, 1537/2, 1537/4, 1544,
1545, 1546/1, 1546/2, 1547, 1552/19, 1554/1, 1554/2, 1555/2, 1555/3, 1556, 1563, 1564/3, 1564/5,
1597, 1600, 1603/1, 1603/2, 1624, 1626, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 1633/4, 1633/5, 1633/6, 1633/7,
1633/8, 1633/9, 1633/11, 1636, 1638, 1639/2, 1684/17, 1697/14, 1698/7, 1728/3, 1755/1, 1756/2,
1760/6, 1762/1, 1762/2, 1763/53, 1763/54, 1828/1, 1828/3, 1837/1, 1837/38, 1837/39, 1837/53, 1850/1,
1863/1, 1863/11, 1863/12, 1863/13, 1864, 1907/1, 1908, 1909, 1910, 1912, 1914, 1915, 1918, 1919,
1920, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,
1938, 1939, 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 2020/1, 2020/4, 2020/5, 2020/10,
2022/12, 2022/95, 2022/96, 2022/120, 2022/121, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036
k. ú. Trnitá
p. č. 31/3, 53, 230, 231/1, 232, 233, 237, 253/1, 253/2, 260/1, 260/2, 260/3, 319/1, 319/11, 324/1, 325,
326, 377/2, 698/2, 701, 709/3, 736/1, 737, 741, 744/2, 768/1, 768/5, 768/66, 768/67, 814, 815/1, 815/2,
815/3, 822/10, 941/1, 1107/3, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1191/19, 1191/23, 1191/24 k. ú.
Veveří
p. č. 101, 102/16, 106/3, 113, 389, 480, 503, 505, 595, 653/1, 653/3, 664/2, 667/2, 668/2, 670/1, 671/1,
671/6, 675/2, 675/3, 679/5, 680/1, 682/1, 682/2, 683/1, 684/2, 685/11, 724/1, 724/2, 724/3, 775/1, 778,
795/1, 811, 816, 817/1, 817/2, 829/8, 855/1, 884, 905/1, 905/2, 905/3, 926/1, 926/3, 926/5, 927, 928/1,
928/2, 929, 930/3, 976, 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1052/1, 1078, 1090, 1094, 1095/1, 1096/1,
1098/1, 1100/1, 1100/7, 1101, 1102/2, 1103, 1190/1, 1190/3, 1275, 1355, 1357, 1358, 1385/1, 1386,
1387, 1471, 1522/1, 1522/4, 1558, 1651
k. ú. Zábrdovice
p. č. 126/1, 140/2, 691/1, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 692/2, 692/3, 861/1
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6. Ostatní: 7. Další prostory přístupné každému bez omezení: -
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Návrh změn v příloze č. 2 OZV č. …./2020, o místních poplatcích
Naformátováno: zarovnání na střed

Vysvětlení a doporučení změn:
Červená – odstranit – nadbytečné, nesmysl, neexistuje, jiná MČ, není veřejně přístupná a není ve
vlastnictví města Brna.
vozovka i chodníky - příklad, jak může vypadat doplnění
Pod Červenou skálou – doplnit chybí

MČ Brno-střed
1. Náměstí: 2. Tržiště: 3. Ulice a chodníky:
Akademická, Anenská, Antonínská, Arne Nováka, Bakalovo nábřeží, Bartošova, Barvičova – obslužná
komunikace, Barvířská, Bašty, Bauerova, Bayerova, Beethovenova, Benešova, Benešova – pouze
chodník od nádraží po Novobranskou oboustranně, Besední, Bezručova, Běhounská, Bělidla, Bidláky,
Biskupská, Bílého, Bohuslava Martinů, Botanická, Brandlova, Bratislavská, Bratří Čapků, Bulínova,
Burešova, Cejl, Celní, Cihlářská, Cyrilská, Čápkova, Čechyňská, Červený kopec, Česká, Denisovy sady,
Divadelní, Dominikánská, Dominikánské náměstí, Dornych, Dostálova, Drobného, Dřevařská,
Dvorského, Dvořákova, Františkánská, Františkánská, Františky Stránecké, Gallašova, Gorazdova,
Gorkého, Grmelova, Grohova, Havlenova, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Heršpická, Hilleho,
Hladíkova, Hlávkova, Hlídka, Hlinky, Hluboká, Hoppova, Horní, Hrnčířská (lichá 1–51, dále od č. 58),
Hroznová, Husova, Hybešova, Hybešova – slepá odbočka, Jakubská, Jakubské náměstí, Jana Uhra,
Janáčkovo náměstí, Jaselská, Jánská, Jeřabinová, Jeřábkova, Jezuitská, Jihlavská, Jircháře, Jílová,
Jiráskova, Jiříkovského, Josefská, Joštova, Kalvodova, Kamenná, Kamenná čtvrť, Kamenomlýnská,
Kampelíkova, Kaplanova, Kapucínské náměstí, Kapucínské náměstí, Kejbaly, Klácelova, Kobližná,
Koliště, Kolískova, Komenského náměstí, Konečného náměstí, Kopečná, Košťálová, Kotlářská,
Kounicova, Kozí, Koželužská, Körnerova, Kraví hora, Krondlova, Křenová, Křídlovická,
Křížkovského, Křížová, Kudelova, Květinářská, Květná, Leitnerova, Lerchova, Lidická, Lipová,
Londýnské náměstí, Ludmily Konečné, Ludvíka Podéště, Lužánecká, Mahenova – mimo chodníky u
tram. zastávek a podél objektu č. o. 16–19, Malinovského náměstí, Marešova, Marešova, Marie
Pujmanové, Masarykova, Masná (lichá 1–5), Masná (sudá 2–32, 36), Mášova, Mečová, Mendlovo
náměstí, Mezírka, Měnínská, Milady Horákové, Minoritská, Mlýnská, Mondscheinova, Moravské
náměstí, Mozartova, Muzejní, Nádražní, Nádvorní, náměstí 28. října – lichá čísla, pravá strana ve směru
do centra, náměstí Manželů Curieových, náměstí Míru, náměstí Rovnosti, náměstí Svobody, Náplavka,
Nerudova, Neumannova, NN1422 (parkoviště a chodník mezi ul. Dornych, Zvonařka, Plotní), NN1438
(chodníky a lávka přes ul. Heršpickou u Ústředního hřbitova), Nové sady, Novobranská, Obilní trh,
Oblouková, Opavská, Opletalova, Opuštěná, Orlí, Panenská, Panská, Pavlíkova, Pekařská, Pekárenská,
Pellicova, Peroutkova, Petrov, Petrská, Pivovarská, Pionýrská – chodník při parku, Pisárecká,
Pivovarská, Plotní, Plynárenská, Pod Červenou skálou, Podnásepní, Pohořelec, Polní, Ponávka, Poříčí,
Poštovská, Pražákova, Preslova, Průchodní, Příční, Příkop, Přízova, Pšeník, Radlas, Radnická,
Rašínova, Renneská třída, Resslova, Rezkova, Rooseveltova, Rooseveltova, Rosická, Roubalova,
Rovná, Rudišova, Rumiště, Rybářská, Rybkova, Řeznická, Sedlákova, Sevřená, Schovaná, Skořepka,
Skrytá, Skrytá, Sladová, Slovákova, Smetanova, Sobotkova, Sokolská, Solniční, Soukenická,
Soukopova, Sovinec, Spálená, Stará, Starobrněnská, Stavební, Stojanova, Stráň, Strážní, Strž, Středova,

Naformátováno: není zvýrazněné

Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné

Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné
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Studánka, Sukova, Sušilova, Šilingrovo náměstí, Špilberk, Špitálka, Štefánikova, Štěpánská, Šujanovo
náměstí, Šumavská, Táborského nábřeží, Tkalcovská, Tomešova, Traubova, Trnitá, Trýbova, třída Kpt.
Jaroše, Tučkova, Tůmova, Tvrdého, Tyršův sad, Údolní, Údolní, Uhelná, Ulička Václava Havla, Úvoz,
Úzká, Vachova, Valcha, Vaňkovo náměstí, Václavská, Ve Vaňkovce, Veletržní, Veselá, Veveří,
Vídeňská, Vinařská, Vinohrady, Vlhká, Vodařská, Vodní, Vojtova, Vrchlického sad, Vsetínská,
Všetičkova, Vysoká, Výstaviště, Výstavní, Wanklova, Wolkrova, Wurmova, Ypsilantiho, Zachova,
Zahradnická, Zahradníkova, Za Divadlem, Zámečnická, Závodní, Zedníkova, Zelný trh, Zderadova,
Zvonařka, Žabovřeská, Železniční, Žerotínovo náměstí, Žižkova, Žlutý kopec, parkoviště Bauerova a
Křížkovského, veřejná parkoviště, veřejně přístupné účelové komunikace, cyklistické stezky

Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné

Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné

Ulice městské části Brno-střed – lokalita I:
Anenská, Bašty, Beethovenova, Běhounská, Benešova, Besední, Biskupská, Brandlova, Česká,
Divadelní, Dominikánská, Dominikánské náměstí, Husova, Hybešova, Jakubská, Jakubské náměstí,
Jánská, Jircháře, Jezuitská, Josefská, Joštova, Kapucínské náměstí, Kobližná, Koliště, Komenského
náměstí, Kopečná, Kozí, Květinářská, Leitnerova, Malinovského náměstí, Marešova, Masarykova,
Mečová, Mendlovo náměstí, Měnínská, Minoritská, Mozartova, Muzejní, Nádražní, náměstí Svobody,
Novobranská, Opletalova, Orlí, Panenská, Panská, Pekařská, Peroutkova, Petrov, Petrská, Pohořelec,
Poštovská, Průchodní, Radnická, Rašínova, Rooseveltova, Skrytá, Solniční, Starobrněnská, Středova,
Studánka, Sukova, Šilingrovo náměstí, Údolní, Václavská, Vachova, Veselá, Vodní, Za Divadlem,
Zámečnická, Zelný trh, Žerotínovo náměstí, podchod pod hlavním nádražím v Brně
Ulice městské části Brno-střed – lokalita II: Moravské náměstí
Ulice městské části Brno-střed – lokalita III: ostatní území
4. Parky:
Anthropos, Bakalovo nábřeží, Barvičova – pásy, Bayerova-Botanická – vnitroblok, Biskupská –
Petrská, Björnsonův sad, Cejl – Vlhká, Cyrilská – Řeznická, Čápkova – vnitroblok, Denisovy sady,
Dvorského, Hoppova-Dřevařská – vnitroblok, Hroznová, Janáčkovo náměstí, Jiráskova – Veveří,
Kamenná – Táborského nábřeží, Kapucínské zahrady, Koliště I – Dům umění, Koliště II – pomník,
Koliště III – Janáčkovo divadlo, Komenského náměstí, Konečného náměstí, Kounicova – před
Univerzitou obrany, Kraví hora, Křenová – u kostela, Moravské náměstí, Komenského náměstí – kolem
„Červeného kostela“, Komenského náměstí – u Lékařské fakulty MU, Komenského náměstí – u
Hudební fakulty JAMU, Křídlovická-Zahradnická – vnitroblok, Křížkovského – před výstavištěm,
Leitnerova – Vodní, letohrádek Mitrovských, Lipová – Neumannova, Lipová – Preslova, Lužánky,
Malinovského náměstí – před Mahenovým divadlem, Moravské náměstí, náměstí 28. října, náměstí
Míru, Nové sady – vnitroblok, Obilní trh, park Čechyňská – Řeznická, park Dornych – Čechyňská, park
Rooseveltova Danuše Muzikářové, park Trnitá, park u Zderadova sloupu, park u ul. Křenová – Masná,
Pekařská-Anenská-Kopečná – vnitroblok, Pisárecká – park u pomníku, Polní-Bakalovo nábřeží –
vnitroblok, Poříčí – před Pedagogickou fakultou MU, Poříčí – pásy, Preslova (svah k ul. Marie
Pujmanové), Renneská u BKOM, a. s., Rybářská – pásy, Studánka, Špilberk, Šujanovo náměstí,
Tomešova – stráň, třída Kpt. Jaroše – alej, Tučkova – vnitroblok, Tyršův sad (v noci se uzamyká), Úvoz
– Jana Uhra, Úvoz – stráně, Úvoz – u školy, Vaňkovo náměstí, Veveří – u Právnické fakulty MU,
Vídeňská – Gallašova (před gymnáziem), Vídeňská (před č. o. 40–66), Vídeňská – Renneská, Vídeňská
– Vojtova, Vrchlického sad, Vsetínská – vnitroblok, Wilsonův les (pouze k. ú. Stránice), Žerotínovo
náměstí
Další (beze změn):
5. Veřejná zeleň:
k. ú. Černá Pole
p. č. 3784, 3785, 3873/1, 3873/2, 3873/4.

Naformátováno: není zvýrazněné

Příloha č. 4
k. ú. Město Brno
p. č. 6, 13/1, 74, 75, 79, 273/1, 280/1, 281/1, 281/2, 319, 359/2, 359/15, 359/31, 359/32, 359/35, 359/36,
359/48, 364/8, 365/1, 366/1, 366/3, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 501/1, 502/2, 584, 588, 593/1, 593/2,
620/3, 620/10, 621, 703/1, 717/1, 775, 776/1, 776/3, 783/1, 800, 801/2, 803/1, 803/2, 805, 807/1, 807,4
k. ú. Pisárky
p. č. 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/7, 46/1, 47/1, 49/3, 45/7, 417/1, 545/7, 547/2, 547/3, 570/1, 570/4, 597/1,
597/5, 597/6, 597/7, 597/9, 597/10, 602, 624/1, 664, 665/1, 665/11, 665/12, 679/2, 886/4, 886/5, 908/1,
909, 920/5, 920/8, 920/10, 920/11, 921, 923/4, 923/5, 923/13, 923/14, 944, 1023/2, 1023/8, 1023/9,
1041/5, 1045/3, 1050/1, 1050/2, 1417/1, 1417/2, 1417/3, 1417/4, 1483/1, 1483/2, 1483/7, 1484/1,
1484/3, 1485/2, 1486/1, 1486/2, 1486/6, 1486/7, 1489/2, 2300/2, 2300/7, 2300/9, Kamenomlýnská –
Žabovřeská (naproti nemovitostí Žabovřeská č. o. 4–12 a naproti nemovitosti Kamenomlýnská č. o. 20)
k. ú. Staré Brno
p. č. 5/2, 14, 94/1, 122/1, 122/12, 122/13, 135, 138/1, 145/2, 145/9, 145/12, 146/1, 146/4, 146/5, 154/1,
165, 169/1, 172, 182, 331, 379/2, 379/3, 379/5, 379/6, 379/8, 380/1, 383/3, 383/4, 383/8, 383/9, 392/7,
411/25, 740/1, 740/2, 740/3, 763, 779, 787/1, 787/2, 787/3, 792/1, 792/2, 792/3, 792/4, 792/5, 792/6,
798/1, 799/1, 799/3, 799/4, 806/1, 806/2, 809/1, 809/5, 811/1, 811/2, 826/1, 837/1, 837/3, 837/4, 837/5,
837/6, 837/7, 837/8, 837/9, 837/13, 837/14, 837/16, 837/17, 849/1, 849/3, 849/4, 849/5, 849/6, 849/7,
849/8, 849/9, 849/10, 849/11, 849/12, 849/13, 849/14, 849/15, 849/16, 849/17, 849/18, 849/19, 849/2,
849/23, 872/1, 945/1, 945/2, 952/1, 952/3, 952/4, 952/6, 953/1, 953/2, 953/3, 953/4, 954/1, 954/4, 954/5,
954/9, 954/16, 954/18, 954/19, 954/20, 1095/1, 1095/7, 1095/8, 1095/9, 1095/10, 1095/11, 1095/12,
1095/13, 1095/14, 1096/1, 1096/2, 1096/4, 1096/5, 1097, 1098, 1148, 1160/1, 1160/2, 1160/22,
1160/24, 1249/3, 1249/4, 1259, 1266/2, 1266/3, 1266/4, 1266/5, 1266/6, 1267/1, 1267/2, 1269, 1312/1,
1327/22, 1327/67, 1327/109, 1327/110, 1327/111, 1352/3, 1352/7, 1352/12, 1372/52, 1377/1, 1377/3,
1382/1, 1383, 1384, 1385/7, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1388/2, 1390/1, 1390/3, 1390/4, 1390/5, 1390/7,
1398, 1408/1, 1428/1, 1428/4, 1428/5,1428/6, 1428/7, 1428/9, 1428/10, 1428/11, 1428/12, 1428/13,
1527/1, 1529/1, 1529/2, 1529/5, 1530/1, 1530/4, 1593/1, 1594/1, 1619/1, 1646/2, 1681/2, 1692/2,
1692/3
k. ú. Stránice
p. č. 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 169, 177, 422/1, 422/2, 422/3, 463, 570, 612, 1101/4, 1215/1, 1280/8,
1339/2, 1340/1, 1340/94, 1340/95, 1355/1, 1355/33, 1355/39, 1355/40, 1355/41, 1371/1, 1371/16,
1371/17, 1371/18, 1374/4, 1413/1, 1413/3, 1413/4, 1413/5, 1413/8, 1413/13, 1413/14, 1413/19,
1420/56, 1420/57, 1420/60, 1420/61, 1420/63, 1420/67, 1420/70, 1420/74, 1420/75, 1420/77, 1420/78,
1420/80, 1483/16, 1483/17, 1484, 1500/15, 1500/77, 1500/80, 1500/82, 1500/84, 1500/85, 1500/88,
1500/91, 1500/92, 1500/96, 1500/99, 1500/100, 1500/105, 1500/107, 1519/1, 1519/3, 1519/5, 1527/26,
1527/28, 1533/1, 1536/14, 1550/2, 1610, 1612/8, 1612/10, 1637/3
k. ú. Štýřice
p. č. 13/1, 15/1, 15/2, 23/1, 23/2, 26, 27, 35, 42/1, 42/4, 59/10, 59/20, 59/21, 60/5, 74/1, 74/13, 177/2,
178/1, 178/2,193/1, 194, 195, 197, 199, 206/3, 220/1, 234/1, 234/2, 236/1, 236/2, 301/1, 301/2, 302,
308/1, 337, 381/1, 384/15, 384/24, 384/25, 384/26, 384/27, 384/30, 384/31, 384/33, 384/34, 384/35,
385/1, 385/10, 385/23, 385/24, 385/25, 385/26, 385/27, 402, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 403/6, 403/7,
403/8, 403/9, 411, 416/5, 416/7, 416/8, 416/9, 416/12, 433/10, 450/1, 450/2, 450/4, 450/5, 450/6, 450/7,
471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 581/1, 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/7, 586/8, 586/12, 586/13, 586/14,
596/1, 614/1, 614/2, 640/8, 640/9, 640/15, 640/16, 640/17, 1040, 1058, 1220/3, 1220/4, 1220/7, 1221,
1228/1, 1228/3, 1228/4, 1228/5, 1228/6, 1228/7, 1228/8, 1228/9, 1228/10, 1228/11, 1228/12, 1228/13,
1228/14, 1228/15, 1230, 1263/1, 1263/26, 1264/1, 1264/2, 1264/4, 1280, 1281/1, 1288/1, 1288/2,
1288/3, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1288/8, 1288/9, 1399/1, 1399/3, 1399/5, 1399/7, 1399/76,
1412/2, 1422/1, 1422/4, 1422/30, 1422/31, 1429/4, 1429/5, 1430/1, 1432/1, 1432/2, 1472/1, 1472/3,
1477, 1478/1, 1478/2, 1481/1, 1481/4, 1481/5, 1481/6, 1482/1, 1482/2, 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1483/4,
1483/6, 1483/7, 1483/9, 1483/10, 1484/2, 1484/3, 1484/4, 1484/5, 1484/6, 1484/7, 1484/8, 1484/9,
1503/6, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1506, 1507/1, 1507/3, 1507/20, 1507/21, 1507/22,
1507/23, 1507/24, 1507/25, 1507/26, 1507/27, 1507/28, 1507/29, 1509/1, 1537/1, 1537/2, 1537/4, 1544,
1545, 1546/1, 1546/2, 1547, 1552/19, 1554/1, 1554/2, 1555/2, 1555/3, 1556, 1563, 1564/3, 1564/5,
1597, 1600, 1603/1, 1603/2, 1624, 1626, 1633/1, 1633/2, 1633/3, 1633/4, 1633/5, 1633/6, 1633/7,
1633/8, 1633/9, 1633/11, 1636, 1638, 1639/2, 1684/17, 1697/14, 1698/7, 1728/3, 1755/1, 1756/2,
1760/6, 1762/1, 1762/2, 1763/53, 1763/54, 1828/1, 1828/3, 1837/1, 1837/38, 1837/39, 1837/53, 1850/1,
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1863/1, 1863/11, 1863/12, 1863/13, 1864, 1907/1, 1908, 1909, 1910, 1912, 1914, 1915, 1918, 1919,
1920, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,
1938, 1939, 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 2020/1, 2020/4, 2020/5, 2020/10,
2022/12, 2022/95, 2022/96, 2022/120, 2022/121, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036
k. ú. Trnitá
p. č. 31/3, 53, 230, 231/1, 232, 233, 237, 253/1, 253/2, 260/1, 260/2, 260/3, 319/1, 319/11, 324/1, 325,
326, 377/2, 698/2, 701, 709/3, 736/1, 737, 741, 744/2, 768/1, 768/5, 768/66, 768/67, 814, 815/1, 815/2,
815/3, 822/10, 941/1, 1107/3, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1191/19, 1191/23, 1191/24 k. ú.
Veveří
p. č. 101, 102/16, 106/3, 113, 389, 480, 503, 505, 595, 653/1, 653/3, 664/2, 667/2, 668/2, 670/1, 671/1,
671/6, 675/2, 675/3, 679/5, 680/1, 682/1, 682/2, 683/1, 684/2, 685/11, 724/1, 724/2, 724/3, 775/1, 778,
795/1, 811, 816, 817/1, 817/2, 829/8, 855/1, 884, 905/1, 905/2, 905/3, 926/1, 926/3, 926/5, 927, 928/1,
928/2, 929, 930/3, 976, 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1052/1, 1078, 1090, 1094, 1095/1, 1096/1,
1098/1, 1100/1, 1100/7, 1101, 1102/2, 1103, 1190/1, 1190/3, 1275, 1355, 1357, 1358, 1385/1, 1386,
1387, 1471, 1522/1, 1522/4, 1558, 1651
k. ú. Zábrdovice
p. č. 126/1, 140/2, 691/1, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 692/2, 692/3, 861/1
6. Ostatní: 7. Další prostory přístupné každému bez omezení: -
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Statutární město Brno
Příloha č. 4
obecně závazné vyhlášky č. xx/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích
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Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
(sazba v Kč/m2/den nebo paušální částka v Kč za týden – T, měsíc – M nebo rok – R)
umístění reklamních zařízení

Městská část Brno-

základní
sazba
billboard

reklama typu
"A"

ostatní

vyhrazení trvalého
parkovacího místa

osobní
automobil

nákladní
automobil,
autobus

umístění
lunaparků a
jiných
obdobných
atrakcí

pořádání
reklamních
akcí

pořádání
kulturních a
sportovních
akcí

užívání pro
potřeby
tvorby
filmových a
televizních
děl

Bohunice
Bosonohy

10
10

3500M
10

20
10

30
10

1500M 2000M
5000R 10000R

20
10

10
10

10
10

Bystrc*10)

10

2800M

150M

30

18000R

50

10

10

Černovice
Chrlice
Ivanovice
Jehnice

10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
6
7
10
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20000R
10000R
25000R
25000R
15000R
15000R

200M
5
100M
100M
6
6

300M
10
100M
100M
10
10

15000R
10000R
6000R
5000R
12000R
12000R

10
5
5
6
6

15000R
5
10
25000R
20000R
36000R
30000R
25000R
1200R
30000R
15000R
70
30000R
100
10
3000M
3000M
2500M
10000R

6
5
10
30T
10
10
10
100M
150M
10
100M
70
100M
5
10
300M
60
20
5
100M

10
5
10
45T
2500R
500M
500M
100M
30
10
100M
70
10
50
10

6
10
10
5
10
10
10

10
5
5
10
10
150000T
10000T
10000T
30000T
1T
15000T
35000T
10
10
10
5
10
10
10

8
10

8
5

10
10
10
10
10
10
10

5
10
10
10
10
8
10

5

7300R

100R

500R

2

5

10

10
5
10
10

36000R
3000M
20000R
20000R

20
200M
100M
100M

50
5
6
6

5
5000T
10
10

10
500T
6
6

10
10
6
6

jih *3)

lokalita I
lokalita II
lokalita III
lokalita III/1
lokalita III/2
lokalita III/3
lokalita III/4
lokalita III/5
lokalita III/6
lokalita IV

Jundrov
Kníničky
Kohoutovice
Komín
Královo
lokalita I
Pole*4)
lokalita II
Líšeň
Maloměřice a Obřany
Medlánky
Nový Lískovec
Ořešín
Řečkovice a Mokrá Hora
sever
Slatina
Starý Lískovec
lokalita I,II
střed*6)
lokalita III
Tuřany
Útěchov
lokalita I
Vinohrady*7) lokalita II
lokalita III
Žabovřesky
Žebětín
lokalita I
Židenice*8)
lokalita II

20000R
20000R
12000R
15000R
30000R
30000R

1
1
5

150000T
10000T
10000T
30000T
1T
15000T
35000T

10000T
10000T

700T
500T
10

12000R
35000R
10000R
10000R
30000R
35000R
35000R
20000R
5000R
35000R
6000R

30000R

15000R
30000R
10000R
20000R
10
8
35000R

30000R
40000R
20000R
40000R
10
8
40000R

20000R
20000R
60000R

25000R
10000R
60000R

9000R 9000R
9000R 9000R
11000R 11000R
5
10
10000R
20000R
10
10000R
10

10
5
5
10
2000T
2000T
5000T
5000T
200
50
70
5
2
10
100
4
2
2
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Statutární město Brno
Příloha č. 4
obecně závazné vyhlášky č. xx/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích

_________________________________________________________________________________________
Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
(sazba v Kč/m2/den nebo paušální částka v Kč za týden – T, měsíc – M nebo rok – R)

umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (v Kč/m 2/den)
Městská část Brno-

sazba "A"

sazba "B"

sazba "C"

sazba "D"

sazba "E"

pojízdná prodejní
zařízení, prodej z
auta

sazba "F"

paušální částka
m2/den

Bohunice
Bosonohy

restaurační zahrádky,
občerstvení před provozovnou,
předsunutá prodejní místa

paušální sazba za
částka
m2/den

pevné
stánky

mobilní
stánky

pevné
stánky

mobilní
stánky

pevné
stánky

mobilní
stánky

pevné
stánky

mobilní
stánky

pevné
stánky

mobilní
stánky

pevné
stánky

mobilní
stánky

20
10
10
8
5
3
2

20
10
40
10

20
10

20
10
10
10

20
10
8
5
2,5
1,5

20
10
40
10

20
10
25
10

20
10
50
10

50
10
25
10

50
10
50
10

10
10
5
2

10
10
10
10

10
10
100
100

5
5
20
20
20
10
50

5
5
10
10
10
10
50

5
5
20
20
20
10
50

5
5

5
5
50
50
50
20
50

5
5
5

10
8
8
10
10
10

10
35
35
20
10
40
10

10
800T
800T
10
11
10

10
25
25
20
11
50
15

30
900T
900T
10
20
50

30
60
60
20
20
50
50

10
100T
100T
5
10
10

10
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
5
5
10
10
10
10
50
20
10
20
20
6
15
10

4,5
3

30
10

5,5
20

30
10

6,5
20

30
40

4,5
10

2
2

10
25

20
3

30
40
60
60
40

1000M
7
40
40
20

100 1000M
40
7
100
10
100
10
100
10

10
10
4
4
2
10

30
40

2

10
20
100
30

1,5
10

15
35

1
10

10
5

10

100

4

10

1
40
10
5

lokalita I
Bystrc*1)
lokalita II
lokalita I
Černovice*2) lokalita II
lokalita III
Chrlice
5
Ivanovice
5
Jehnice
5
10
lokalita I
jih*3)
10
lokalita II
lokalita IV 10
Jundrov
6
Kníničky
50
Kohoutovice
5,5
Komín
10
lokalita I 900M
Královo
Pole*4)
lokalita II 900M
Líšeň
10
10
Maloměřice a Obřany
Medlánky
10
Nový Lískovec
7
Ořešín
Řečkovice a Mokrá Hora 4,5
sever
20
1000
Slatina
M
Starý Lískovec
7
lokalita I
40
střed*6)
lokalita II
40
lokalita III
20
Tuřany
Útěchov
10
Vinohrady
1
Žabovřesky
90
Žebětín
3
Židenice
4

do 20 m2 nad 20 m2

500T
500R
500T
500T
350T

5
5
5
5

2500R
2000M
2000M
500M

7500R
3500M
3500M
1000M

1
20
5
5
20
20
20
10
50
35
10
20
20
20
10
40
10
30
20
40
40
60
60
40
100
10
10
70
40
20

5
5

6
50
3,5
10

5
9

5
5
20
20
20
10
50
20
10
20
20
10
9

5
5

6
50

5
4,5
1
1000
M
7
40
40
20

10
5

0,5
10

5
10
30
20

4

10
40
30
30
20

1000M 30 1000M
7
40
7
40
80
40
40
100
40
20
30
20
20
1
10

10
25

1
20

4

20

4

20
50

10
10

5
500M 1000M
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500M

2
2
2
10
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2
5
5
5
4
5
2
5

15000R

2000M 9000M
1500M 3000M
1000M 2000M

4000R 6000R
1000M 7500M

300T
300T
300T

6
6
5
1

100M

5
4
10
2

500T

*9)

300M

1200M 2500M

Sazba "A":

sazba se použije pro umístění zařízení k poskytování prodeje veškerého sortimentu, včetně prodeje z pojízdných
zařízení nebo z auta, pokud dále není stanoveno jinak

Sazba "B":

sazba se použije pro umístění zařízení k prodeji vlastní produkce (ovoce, zelenina, květiny, sazenice, vajíčka, med),
pro prodej lesních plodů včetně hub a pro prodej nebalené pitné a kojenecké vody

Sazba "C":

sazba se použije pro umístění zařízení k prodeji potravin, ovoce, zeleniny, květin, tisku, knih

Sazba "D":

sazba se použije pro umístění zařízení k prodeji občerstvení (např. grilovaná kuřata, párky v rohlíku, langoše, zmrzlina,
sladkosti, cukrová vata), k umístění venkovních lednic a mrazicích boxů, k prodeji zboží při příležitosti svátků (Vánoce,
Velikonoce, sv. Valentýn, MDŽ, Den matek, Památka zesnulých); na území MČ Brno-Žebětín se tato sazba použije v
době konání GRAND PRIX

Sazba "E":

sazba se použije pro umístění zařízení k prodeji alkoholických nápojů včetně piva a burčáku, k prodeji tabákových
výrobků a zábavné pyrotechniky

Sazba "F":

sazba se použije pro umístění zařízení k poskytování služeb

U smíšeného sortimentu se sazba stanoví podle prodávaného zboží s nejvyšší sazbou.
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*9) Restaurační zahrádky Brno-střed
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství platné od 1. 1. 2020
zimní provoz
letní provoz 1. 3. - 30. 11.
RZ do 4 m2 Lokalita
1. 12. - 28. 2.
Restaurační zahrádka bez
Restaurační zahrádka
bez podesty
/29. 2.
podesty nebo s podestou**
s podestou
I, II

bez poplatku

2,- Kč/ m2 / den
m2

4,- Kč/ m2 / den

6,- Kč/ m2 / den

m2

III
bez poplatku
1,- Kč/
/ den
3,- Kč/
/ den
4,- Kč/ m2 / den
** v případě nutnosti vyrovnání terénních nerovností plochy pod restaurační zahrádkou, a to v těchto
případech:
- sklon plochy pod restaurační zahrádkou je vyšší než 6 %,
- podesta vyrovnává terénní nerovnost mezi chodníkem a vozovkou nebo
- restaurační zahrádka je umístěna na travnatém nebo mlatovém povrchu,
- a v případě, kdy podesta zakrývá konstrukci zastřešení (samonosné markýzy).

*10) na území městské části Brno-Bystrc se za umístění cirkusů vybírá místní poplatek v paušální výši
10 000 Kč za týden.
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Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
(sazba v Kč/m2/den nebo paušální částka v Kč za týden – T, měsíc – M)

Městská část
Brno -

Bohunice
Bosonohy
Bystrc
Černovice
Chrlice
Ivanovice
Jehnice
jih
Jundrov
Kníničky
Kohoutovice
Komín
Královo Pole
Líšeň
Maloměřice a
Obřany
Medlánky
Nový Lískovec
Ořešín
Řečkovice a
Mokrá Hora
sever
Slatina
Starý Lískovec
lokalita
I, II
střed*6)
lokalita
III
Tuřany
Útěchov
Vinohrady
Žabovřesky
Žebětín
Židenice

provádění výkopových prací, umístění skládek,
umístění stavebních zařízení
do 48
hod.

2
10
10

10
5
10
10
10

do
jednoho
měsíce

druhý až
třetí
měsíc

čtvrtý až
šestý
měsíc

4
4
10

6
6
10

8
8
10

5
6
10
5
10
10
10

5
6
10
5
10
10
10

5
6
10
5
10
10
10

paušální částka za umístění stavebních zařízení,
skládek a provádění výkopových prací (max. na dobu 6
měsíců)

od
nad 500
sedmého do 10 m2 do 20 m2 do 50 m2 do 500 m2
m2
měsíce

10
10
10

400M

800M

300M
200M
40T

400M
300M
80T

5
6
10
5
10
10
10

7

7

7

7

7

10
2
10

10
6

10
6

10
6

10
6

500M

2000M 20000M 30000M
700M
600M
500M

100M

200M

300M

100M

200M

300M

40T

80T

3

4

5

400M

800M

8

8

8

100M

200M

500M

1

1,5

2

8
3
2,5

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8
200M

300M

600M

10

10
0,5
5
3
4

10
1
10
3
6

10
1,5
10
3
8

10
2
10
3
10

200M

400M

500M

400M
300M

800M
500M

5

1000M

1000M 3000M

2
8

1800M 2000M

1000M 2000M
500M

1000M

2000M 20000M 30000M
5000M 6000M

1000M 1500M

1500M 10000M 15000M
1000M 2000M 5000M
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*2) MČ Brno-Černovice

lokalita I
lokalita II
lokalita III

ulice Olomoucká, Spáčilova
ulice Tržní, Hladíkova, Řehořova, Charbulova
Wainerovo náměstí

lokalita I
lokalita II
lokalita III

lokalita IV

stánková lokalita Lužná
u zadní brány Ústředního hřbitova z ul. Bohunické
sportovní areál Hněvkovského p. č. 562/1, 575/1, 577/1, 3, 8-22
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu ožívání p. č. 577/1 mezi komunikací
Hněvkovského, vjezdem do areálu, vnitřní komunikací v areálu p. č. 586 a hranicí se zpevněnou
plochou p. č. 577/14 kolmo ke komunikaci Hněvkovského
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu užívání p. č. 577/8-22 ohraničená vnitřní
komunikací v areálu p. č. 586, 577/14 a 577/22
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu společného užívání lokalit III/1 a III/2 a části p. č.
577/3 od komunikace Hněvkovského kolem pozemku rod. domu Hněvkovského 36 kolmo k vnitřní
komunikaci, vjezdem do areálu a komunikací Hněvkovského
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu užívání p. č. 575/1 os komunikace Hněvkovského
kolem budovy a.s. Čiperka po hranice tréninkového baseballového hřiště a vnitřní komunikaci p. č.
577/4
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu užívání části p. č. 562/1 mezi ul. Sokolova,
parkovištěm, stadionem baseballu a budovou FIRSTSTOP
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu užívání části p. č. 562/1 kolem budovy
Hněvkovského 66a kolmo k baseballovému hřišti včetně lokality III/5 a hranicí komunikací
Hněvkovského a Sokolova
ostatní území

lokalita I

(ulice) Sportovní, Porgesova, Křižíkova, Hradecká, Palackého třída, Štefánikova

lokalita II

ostatní území

lokalita I

Anenská, Bašty, Beethovenova, Běhounská, Benešova, Besední, Biskupská, Brandlova, Česká,
Divadelní, Dominikánská, Dominikánské náměstí, Dvořákova, Husova, Hybešova, Jakubská,
Jakubské náměstí, Jánská, Jircháře, Jezuitská, Josefská, Joštova, Kapucínské náměstí, Kobližná,
Koliště, Komenského náměstí, Kopečná, Kozí, Květinářská, Leitnerova, Malinovského náměstí,
Marešova, Masarykova, Mečová, Mendlovo náměstí, Měnínská, Minoritská, Mozartova, Muzejní,
Nádražní, náměstí Svobody, Novobranská, Opletalova, Orlí, Panenská, Panská, Pekařská,
Peroutkova, Petrov, Petrská, Pohořelec, Poštovská, Průchodní, Radnická, Rašínova, Rooseveltova,
Skrytá, Solniční, Starobrněnská, Středova, Studánka, Sukova, Šilingrovo náměstí, Údolní,
Václavská, Vachova, Veselá, Vodní, Za Divadlem, Zámečnická, Zelný trh, Žerotínovo náměstí,
podchod pod hlavním nádražím v Brně

lokalita II
lokalita III

Moravské náměstí
ostatní území

lokalita I

před výměníkovou stanicí Vlčnovská 8a,Blatnická 8a, Bzenecká 18a, Bzenecká 4a, Mikulovská
2a,Valtická 1a, Valtická 8a, Bořetická 1a, Bořetická 15a

lokalita III/1
lokalita III/2

*3) MČ Brno-jih

lokalita III/3

lokalita III/4
lokalita III/5
lokalita III/6

*4) MČ Brno-Královo Pole

*5) zrušeno

*6) MČ Brno-střed

*7) MČ Brno-Vinohrady

lokalita II
lokalita III

*8) MČ Brno-Židenice

parkoviště Pálavské náměstí na pozemku p .č. 9175 v k. ú. Židenice
zastřešená stání na Pálavském náměstí u dřívější zastávky MHD na části pozemku p. č. 8417/1 v k.
ú. Židenice

lokalita I

Bělohorská, Bubeníčkova, Dulánek, Gajdošova, Geislerova, Jeronýmova, Jílkova,
Koperníkova, Nezamyslova, Skopalíkova, Šámalova, Táborská, Zábrdovická, Životského

lokalita II

ostatní území
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Klíny,

Příloha č. 6

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení metodiky dozoru

Právní posouzení obecně závazné vyhlášky
Statutární město: Brno (dále jen „město“)
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019, o místních
poplatcích (dále jen „OZV“)
Datum vydání:
Vyvěšení na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Datum účinnosti:

10. prosince 2019
13. prosince 2019
30. prosince 2019
1. ledna 2020

Na základě zmocnění:
- § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
- § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
K OZV uplatňujeme následující připomínky:
Ministerstvo vnitra předně uvádí, že je mu z jeho úřední činnosti známo,
že v minulosti posuzovalo obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna
č. 21/2018 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brno č. 10/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 21/2018
(viz naposledy posouzení zákonnosti ze dne 5. září 2019, pod č. j. MV-2784-5/ODK2019), jež svým obsahem z velké části odpovídala OZV, jež je předmětem tohoto
právního posouzení. Závěry právního rozboru k přecházející citované obecně
závazné vyhlášce a tohoto právního posouzení jsou však rozdílné,
a to z důvodu novelizace zákona o místních poplatcích provedené zákonem
č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 278/2019 Sb.“), který nabyl
účinnosti dne 1. ledna 2020.
Dle § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích, ve znění do 31. prosince 2019, platilo,
že obce mohli při zavádění místních poplatků upravit kromě demonstrativně
vymezených
podrobností
jejich
vybírání
rovněž
podrobnosti
další,
a to za předpokladu, že tyto podrobnosti nebyly v souladu s § 35 zákona o obcích
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upraveny jiným právním předpisem [zejména zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)]. Současně tato demonstrativní
úprava alespoň z části dávala Ministerstvu vnitra prostor pro interpretaci mnohdy
sporných ustanovení poplatkových obecně závazných vyhlášek (typicky v případech,
kdy se tato ustanovení dotýkala procesních záležitostí správy poplatku) v tom
smyslu, že jde o toliko upřesňující informace upravující podrobnosti vybírání
poplatku.
Dle současného znění § 14 odst. 2 až 4 zákona o místních poplatcích jsou
však záležitosti, jež mohou obce v obecně závazných vyhláškách o místních
poplatcích upravovat, stanoveny taxativně (úplným a uzavřeným výčtem).
To znamená, že upravuje-li obecně závazná vyhláška samostatně takové záležitosti,
které nespadají pod výčet uvedený v § 14 odst. 2 až 4 zákona o místních poplatcích,
a současně nelze takovou úpravu hodnotit jako tzv. superfluum (tj. informativní
doslovné převzetí zákonných ustanovení do obecně závazné vyhlášky, které samo
o sobě nemá normativní charakter), je taková úprava v rozporu se zákonem.
V této souvislosti Ministerstvo vnitra nemůže při posuzování poplatkových obecně
závazných vyhlášek odhlížet od závěrů nálezu Ústavního soudu ze dne 20. března
2007. sp. zn. Pl. ÚS 20/06, bod 22, který uvedl následující: „Přímo z ustanovení
čl. 11 odst. 5 Listiny vyplývá, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
Obce tak mohou svými obecně závaznými vyhláškami zavést jen takové místní
poplatky, jež jsou taxativně vymezeny zákonem o místních poplatcích, a pouze v tom
rozsahu, který tento zákon umožňuje. Podle přesvědčení Ústavního soudu je pak
materie obsažená v zákoně o místních poplatcích zpracována v natolik komplexní
a kogentní úpravě, že v otázkách spadajících pod režim citovaného zákona není
obec oprávněna postupovat jinak, než zákonem výslovně stanoveným postupem.
Takto jednoznačně vymezený rámec právní úpravy neumožňuje obcím při zavádění
místních poplatků vytvářet další pravidla či ukládat jiné povinnosti jdoucí mimo
hranice právní úpravy, resp. zákonného zmocnění ve smyslu § 14 odst. 2 zákona
o místních poplatcích. Taktéž pozměňování pravidel zakotvených v zákoně
o místních poplatcích ze strany obce není přípustné, neboť zákonná úprava
má přednost před obecně závaznou vyhláškou; přijme-li zákonodárce pro danou
oblast určitá pravidla, subjekt územní samosprávy nemůže tato duplicitně
či v rozporu se zákony normovat.“
Tím, že bylo zákonné zmocnění v § 14 zákona o místních poplatcích změněno
z demonstrativního výčtu náležitostí, jež mohou obce v poplatkových obecně
závazných vyhláškách upravovat, na výčet taxativní (uzavřený), pozbyly obce
oprávnění k autonomní normotvorbě v záležitostech, jež překračují striktně
stanovené meze toho, co je v tomto zmocnění výslovně uvedeno. Současně
i Ministerstvo vnitra pozbylo možnost interpretovat ustanovení obecně závazných
vyhlášek zavádějících místní poplatky, která upravují podrobnosti vybírání poplatku
výslovně neupravené zákonem o místních poplatcích nebo daňovým řádem,
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shovívavým způsobem, resp. je nuceno zaujmout striktní přístup při hodnocení
zákonnosti obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.
Ministerstvo vnitra musí poznamenat, že při tvorbě OZV městem nebyla výše
nadepsaná legislativní změna zákona o místních poplatcích reflektována, což
z podstatné části vedlo k dále uvedeným nezákonnostem. Současně v OZV nebyly
promítnuty ani některá upozornění a doporučení Ministerstva vnitra k ustanovením
předchozí obecně závazné vyhlášky, která, pokud by byla akceptována, nebylo by
tato ustanovení nutno v rámci posuzování OZV hodnotit jako nezákonná (viz např.
čl. 3 odst. 1 OZV).
Ministerstvo vnitra v rámci své metodické činnosti obcím a městům doporučuje
využívat při tvorbě obecně závazných vyhlášek vzorů a metodický pomůcek
Ministerstva vnitra, jež jsou dostupné na www.mvcr.cz/odk2. Rovněž obcím
a městům doporučuje, aby při přípravě právních předpisů využívalo metodické
pomoci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, a zasílalo
Ministerstvu vnitra návrhy obecně závazných vyhlášek před jejich schválením
ke kontrole. Této možnosti využívá řada obcí a měst (zejména téměř všechna
ostatní statutární města). Při tomto předběžném posouzení se mohou podchytit
závažnější nedostatky a nezákonnosti obecně závazných vyhlášek ještě dříve,
než dojde k jejich schválení v zastupitelstvu.
Označení záhlaví OZV
Upozorňujeme město, že podle ustanovení § 141 odst. 1 zákona o obcích platí:
„Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního města v samostatné
působnosti tohoto města se v záhlaví označují slovy ‚statutární město‘ s uvedením
názvu města a orgánu, který písemnost vyhotovil; jde-li o orgán městského obvodu
nebo městské části, uvedou se v záhlaví slova ‚městský obvod‘ nebo ‚městská část‘
a název města, název městského obvodu nebo městské části a název orgánu,
který písemnost vyhotovil.“ V záhlaví OZV chybí uvedení orgánu města.
V případě novelizace doporučujeme doplnit záhlaví OZV např. takto:
„Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
Obecně závazná vyhláška č. 17/2019,
o místních poplatcích“
Úvodní věta OZV
Upozorňujeme město, že v uvozovací větě OZV uvádí, že OZV je vydána
na základě § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích, ačkoliv toto ustanovení
s účinností od 1. ledna 2020 nově upravuje toliko obligatorní náležitosti poplatkových
obecně závazných vyhlášek. S ohledem na uvedené městu v případě novelizace
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OZV doporučujeme odkázat na zmocnění podle celého § 14 zákona o místních
poplatcích (tj. bez uvedení konkrétního odstavce).
Členění právního předpisu
Upozorňujeme město, že členění OZV toliko na oddíly neodpovídá legislativně
technickým pravidlům pro tvorbu právních předpisů. Rozsáhlejší právní předpisy
se podle těchto pravidel člení v prvé řadě na části, následně na hlavy, pak na díly,
a teprve tyto díly se člení na oddíly, jakožto nejmenší možnou formu členění právního
předpisu. Přestože uvedené členění není pro obce a města závazné, doporučujeme
městu v případě novelizace OZV její členění změnit z oddílů na části.
ODDÍL II. – POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 3 - Poplatková povinnost
K čl. 3 odst. 1 OZV, jež stanoví, že „[p]oplatková povinnost vzniká prvním dnem
měsíce následujícího po měsíci, kdy se poplatník stal držitelem psa podléhajícího
poplatku“, město upozorňujeme, že uvedené ustanovení je v rozporu se zákonem.
V návaznosti na novelizaci zákona o místních poplatcích provedenou zákonem
č. 278/2019 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020, již oproti předchozímu
právnímu stavu obce nemají zmocnění upravovat vlastní, a od zákona odlišný, vznik
a zánik poplatkové povinnosti (viz znění § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích
ve znění do 31. prosince 2019). Nově obsahuje § 14 zákona o místních poplatcích
taxativní (uzavřený) výčet obligatorních a fakultativních náležitostí, jež obecně
závazné vyhlášky musí nebo mohou obsahovat. Úprava vzniku a zániku poplatkové
povinnosti již mezi těmito náležitostmi není.
Poplatkové povinnosti ve vztahu k jednotlivým místním poplatkům proto budou
vznikat vždy naplněním příslušných právních (poplatkových) skutečností,
jež vyplývají ze zákona o místních poplatcích. Poplatková povinnost ve vztahu
k místnímu poplatku ze psů poplatníkovi vzniká dnem, kdy se pes, jehož je držitelem,
stane starším tří měsíců, nikoliv, jak uvádí OZV, až prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, kdy se poplatník stal držitelem psa podléhajícího poplatku.
K uvedenému rozporu se zákonem lze rovněž odkázat závěry nálezu Ústavního
soudu ze dne 20. března 2007. sp. zn. Pl. ÚS 20/06, bod 22 (citace viz výše).
S ohledem na výše uvedené je tedy nutné uzavřít, že čl. 3 odst. 1 OZV je v rozporu
s § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 2 a § 14 zákona
o místních poplatcích.
Doporučujeme městu, aby čl. 3 odst. 1 OZV bez náhrady vypustilo a čl. 3 OZV
přejmenovalo z „Poplatková povinnost“ např. na „Příslušnost pro placení poplatku“.
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Čl. 4 – Sazby poplatku + příloha č. 1 OZV
Ministerstvo vnitra předně město upozorňuje, že sazby stanovené v příloze č. 1 OZV
jsou stanoveny podle natolik heslovitých kritérií, že adresátům OZV (poplatníkům)
nemusí být zřejmé, za jakých podmínek se na ně vztahuje ta která sazba. Například
není zřejmé, zda pod rubrikami bytový dům, rodinný dům nebo jiné prostory než
bytový dům nebo rodinný dům se má na mysli, že v nich má být chován nebo držen
pes starší tří měsíců (uvedenému by napovídala regulační funkce poplatku),
nebo zda v nich je přihlášen nebo má sídlo poplatník místního poplatku (uvedené
je možné zejména s ohledem na zjednodušení správy poplatku). V praxi se objevují
oba způsoby stanovení sazby poplatku a oba jsou hodnoceny jako přípustné.
V daném případě však není zcela zřejmé, k jakému způsobu stanovení sazby
se město přiklonilo.
Dále jsou pod rubrikami bytový dům a rodinný dům uvedeny dvě další rubriky,
přičemž první je nadepsána v množném čísle „držitelé psů“ a druhá v jednotném
čísle „držitel psa starší 65 let“, a pod každou z těchto rubrik jsou další dvě rubriky
označené „základní sazba“ a „za druhého a každého dalšího psa“.
Ministerstvu vnitra je z jeho úřední činnost znám přístup některých obcí,
které v obecně závazných vyhláškách záměrně stanovují sazbu poplatku ze psů
natolik neurčitým způsobem, aby následně mohly vybírat vyšší poplatek za druhého
a každého dalšího psa v drženého v jedné domácnosti, a nikoliv za každého druhého
a dalšího psa téhož držitele, jak lze dovodit z § 2 odst. 2 zákona o místních
poplatcích. Uvedení „držitelé psů“ v množném čísle a současně neuvedení, že má jít
o druhého a dalšího psa „téhož držitele“, vytváří prostor pro uvádění poplatníků
v omyl o tom, jaká je ve skutečnosti sazba jejich poplatku za druhého a každého
dalšího psa.
Ministerstvo vnitra upozorňuje, že je to právě město, které nese odpovědnost
za interpretačně sporné formulace ustanovení, jež v OZV přijímá. Judikatura
Ústavního soudu konstantě uvádí, že „[j]e-li k dispozici více výkladů veřejnoprávní
normy, je třeba volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého
základního práva či svobody. Tento princip „in dubio pro libertate“ plyne přímo
z ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky nebo
čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny)“, viz nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2007,
sp. zn. I.ÚS 643/06, bod 50, přičemž chráněným základním právem je i právo na
ochranu vlastnického práva vyjádřené v čl. 11 Listiny základních práv a svobod.
V uvedeném smyslu formulačně sporná ustanovení v obecně závazných vyhláškách
interpretuje i judikatura správních soudů, viz např. rozsudek Nejvyššího správného
soudu ze dne 23. listopadu 2004, č. j. 2 Afs 122/2004 – 74.
Ministerstvo vnitra nemůže z hlediska své působnosti poskytovat autoritativní
výklad právních předpisů. Jediný, kdo je oprávněn takový výklad poskytnout,
je soud, který bude předmětnou OZV při rozhodování v konkrétní věci aplikovat
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(srov. čl. 90 Ústavy České republiky). Pro Ministerstvo vnitra je v rámci dozorové
působnosti nad zákonností obecně závazných vyhlášek rozhodné,
že nedospělo k závěru, že by dané ustanovení, i s předmětnými neurčitostmi,
nebylo možné interpretovat v souladu se zákonem.
Ministerstvo vnitra jako ne zcela vhodnou hodnotí rovněž skutečnost, že v tabulce
nejsou pro některé případy uvedeny sazby poplatku (políčka jsou zde prázdná).
Z toho vyplývá že pro držitele psů starších tří měsíců přihlášené nebo mající sídlo
na území města (všechny tyto osoby se stávají po zavedení místního poplatku
ze psů přímo ex lege jeho poplatníky v souladu s § 2 zákona o místních poplatcích),
kteří by se nacházeli v tabulkou specifikované situaci, není v souladu s § 14 odst. 2
písm. a) zákona o místních poplatcích stanovena sazba poplatku. Bylo-li
záměrem města to, aby poplatníci nacházející se v přílohou č. 1 OZV specifikované
situaci nebyli zatíženi místním poplatkem ze psů, mělo tyto poplatníky v souladu
s § 14 odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích od poplatku osvobodit.
Kriticky lze rovněž vnímat skutečnost, že pod tabulkou je, v návaznosti na odkazový
symbol, uváděno: „Městská část Brno – Černovice – canisteraupeutický pes bez
poplatku“, „Městská část Brno – Židenice a sever – za každého canisterapeutického
psa 200 Kč/rok“ a „Městská část Brno – Židenice“, ve sloupcích pod rubrikou „držitel
psa starší 65 let“ – „snížená sazba se vztahuje i na poživatele invalidních, starobních,
vdovských nebo vdoveckých důchodů, pokud jsou tyto jediným zdrojem příjmů
poplatníka, a na poživatele sirotčích důchodů“.
Chce-li město některé skupiny poplatníků zbavit povinnosti platit poplatek, nebo
jim tento poplatek snížit, může k tomuto účelu využít v souladu s § 14 odst. 3
písm. a) a b) zákona o místních poplatcích osvobození nebo úlev od poplatku.
Nemůže však skutečnosti, které mají návaznost na specifické sociální postavení
určitých skupin poplatníků, nebo specifický charakter předmětu poplatku, reflektovat
bez zákonné opory v rámci sazeb poplatku. Činí-li tak město, jde o zneužití účelu,
ke kterému stanovování sazeb slouží (stanovení měřítka pro výpočet poplatku
z poplatkového základu) za účelem poskytnutí faktického osvobození nebo úlevy
od poplatku, které se činí jiným způsobem.
Ministerstvo vnitra výše uvedené nedostatky však nehodnotí jako nezákonné,
neboť z jeho pohledu je orgány aplikující právo budou moci překlenou interpretací.
Je však třeba opět dodat, že následky interpretačně sporných ustanovení půjdou
vždy k tíži města.
Přílohu č. 1 OZV je však třeba hodnotit jako nezákonnou z níže uvedeného důvodu.
Pod rubrikou „Jiné prostory než bytový nebo rodinný dům“, není, na rozdíl od rubrik
„Bytový dům“ a „Rodinný dům“, uveden „držitel psa starší 65 let“. Z toho vyplývá,
že za situace, kdy pes takového držitele bude držen v takových jiných prostorách
(např. v rekreační chatě), nebo zde bude přihlášen sám jeho držitel (jak bylo uvedeno
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výše, pro neurčitost není Ministerstvu vnitra zřejmé, k jaké situaci se sazba vztahuje),
bude muset osoba starší 65 let v téměř všech v tabulce uvedených případech platit
poplatek s vyšší sazbou, než připouští § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
(zákon pro tuto osobu připouští sazbu za jednoho psa max. 200 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele max. 300 Kč), neboť sazba v příloze
se za jednoho psa pohybuje od 300 Kč do 1500 Kč a sazba za druhého a každého
dalšího psa (kromě jednoho případu, kde je stanovena sazba 300 Kč) od 450 Kč
do 2250 Kč.
S ohledem na uvedené Ministerstvo vnitra hodnotí přílohu č. 1 OZV ve sloupcích
pod rubrikou „Jiné prostory než bytový nebo rodinný dům“ jako nezákonnou
z důvodu jejího rozporu s § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 2
odst. 2 zákona o místních poplatcích a čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv
a svobod.
Nad rámec uvedeného Ministerstvo vnitra upozorňuje, že se v rámci abstraktní
kontroly nezabývalo možnými diskriminačními důsledky stanovení sazeb v příloze
č. 1 OZV, které by mohly vést k jejímu rozporu rovněž s čl. 1 a 3 Listiny základních
práv a svobod.
Ministerstvo vnitra městu doporučuje přílohu č. 1 OZV zcela přepracovat tak,
aby z ní byly odstraněny všechny výše uvedené nedostatky. Má-li město zájem
zbavit určité skupiny poplatníků povinnosti platit poplatek, případně chce-li těmto
poplatníkům z důvodu jejich sociálního znevýhodnění či jiného specifického
postavení poplatek snížit, může využít pro dané případy osvobození a úlevy
od poplatku v souladu s § 14 odst. 3 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích.
Čl. 5 - Osvobození
Ministerstvo vnitra upozorňuje, že se v rámci abstraktní kontroly nezabývalo
důvody, jež město vedou k poskytnutí osvobození od poplatku, tudíž nemůže
posoudit jejich možný rozpor s principem rovného zacházení (zákazem
diskriminace).
Čl. 6 – Ohlašovací povinnost, splatnost
K odst. 2, který stanoví, že „[p]oplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce
poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku“, město
upozorňujeme že předmětné ustanovení, aby mohlo být chápáno jako v souladu se
zákonem, nesmí být interpretováno jako příkaz platby na toliko bezhotovostním
převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet
správce poplatku.
Způsoby placení poplatku jsou v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 písm. a) zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
upraveny v § 163 odst. 3 daňového řádu. Podle něj lze poplatek platit nejen
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bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb
na příslušný účet správce poplatku, nýbrž také v hotovosti či přeplatkem na jiném
poplatku. Povinnost zaplatit poplatek „na účet správce poplatku“ dle čl. 6 odst. 2 OZV
je proto nutno chápat jako povinnost zaplatit poplatek „na vrub správce poplatku“.
Doporučujeme městu slova „na účet správce poplatku“ z čl. 6 odst. 2 OZV bez
náhrady vypustit.
K odst. 4, který stanoví, že „[v] případě držení psa po dobu kratší než jeden rok
se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých dnů“, město
upozorňujeme, že toto ustanovení neodpovídá současnému znění § 2 odst. 2
zákona o místních poplatcích, jenž na místo „držení psa“ užívá spojení „trvání
poplatkové povinnosti“. Důvodová zpráva k zákonu č. 278/2019 Sb., který uvedenou
změnu zavedl, uvádí, že: „Ustanovení o kratším trvání držení psa se rozšiřuje
na obecnější pojem ‚trvání poplatkové povinnosti‘, který zahrne jak držení psa,
tak i další okolnosti v jeho životě rozhodné pro výši poplatku, například dosažení
rozhodného věku tří měsíců. V takovém případě se poplatek platí již za celý
kalendářní měsíc, ve kterém pes dovršil tohoto věku. Dochází tak k odstranění
výkladové nejasnosti, zda se v takovém případě má platit poplatek za celý měsíc
(obdobné použití ustanovení o držení psa), nebo pouze za kalendářní dny následující
po dosažení rozhodného věku.“
S ohledem na uvedené není třeba hodnotit dané ustanovení jako nezákonné, neboť
fakticky je jeho obsah stejný (předmětnou novelou se odstraňovala toliko
interpretační nejasnost). Městu však doporučujeme, aby v případě novelizace OZV
předmětné pochybení napravilo, a slova „držení psa“ nahradilo slovy „trvání
poplatkové povinnosti“.
K odst. 5, který uvádí, že „[p]ři změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa
poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušnému správci“, městu doporučujeme v případě novelizace OZV
doplnit za slovo „správci“ slovo „poplatku“.
ODDÍL III. – POPLATEK Z POBYTU
Čl. 7 – Předmět poplatku, poplatník (subjekt) poplatku, plátce poplatku a základ
poplatku
Doporučujeme městu z nadpisu vypustit slovo „(subjekt)“, které je zde uváděno
nadbytečně.
Čl. 9 – Evidenční povinnost
K odst. 1, který stanoví, že „[p]látce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo
elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje
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úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se poplatníka“, město
upozorňujeme, že věta druhá předmětného ustanovení je v rozporu se zákonem.
Dle § 3g odst. 1 zákona o místních poplatcích platí, že „[p]látce poplatku z pobytu
je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje
týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.“ Z uvedeného je zjevné,
že čl. 9 odst. 1 stanoví povinnost zapisování údajů toliko o užším okruhu osob,
kterými jsou pouze poplatníci poplatku z pobytu, tedy fyzické osoby, které ve městě
nejsou přihlášeny, ačkoliv údaje mají být evidovány v souladu se zákonem o všech
ubytovaných fyzických osobách.
V této souvislosti je třeba uvést, že povinnost vést evidenční knihu je zvláštním
druhem záznamní povinnosti podle daňového řádu. Pokud plátce poplatku evidenční
knihu řádně nepovede, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy, a to ve výši až 500 000 Kč [srov. § 247a odst. 1
písm. b) daňového řádu].
Vedení evidenční knihy je základním prostředkem, pomocí kterého může správce
poplatku ověřit správné plnění poplatkové povinnosti, tedy i to, zda ta která
v evidenční knize zaspaná fyzická osoba splnila nebo nesplnila podmínky pro to,
aby byla poplatníkem poplatku z pobytu.
Vlastním a od zákona odchylným normováním uvedené problematiky tedy město
nejen upravuje danou oblast v rozporu se zákonem a překračuje zákonné zmocnění
pro úpravu náležitostí v poplatkových obecně závazných vyhláškách,
ale zprostředkovaně zasahuje i do výkonu přenesené působnosti vykonávané
správci poplatku.
Čl. 9 odst. 1 věta druhá OZV je tudíž v rozporu se zákonem, a to s § 35 odst. 1
a 3 písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 3g odst. 1 a § 14 zákona o místních
poplatcích.
Doporučujeme městu čl. 9 odst. 1 větu druhou OZV upravit na znění,
jež koresponduje s § 3g odst. 1 věta druhá zákona o místních poplatcích.
Čl. 11 – Sazba poplatku a výpočet poplatku + příloha č. 2 OZV
K příloze č. 2 OZV, v nichž jsou uvedeny sazby místního poplatku z pobytu
pro jednotlivé městské části město upozorňujeme, že u MČ Brno – Útěchov
je stanovena sazba 0 Kč/den/osoba.
Nechce-li město, aby poplatníci poplatku z pobytu museli v dotčené městské části
poplatek platit, může pro tento účel zavést osvobození od poplatku dle § 14 odst. 3
písm. a) zákona o místních poplatcích. Sazba poplatku slouží jako měřítko
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pro výpočet poplatku ze základu poplatku, nikoliv jako nástroj pro vynětí z povinnosti
platit poplatek. Město tak de facto zneužívá účel stanovení sazby poplatku k právem
neaprobovaným účelům.
Z důvodu, že uvedené pochybení není takové intenzity, aby Ministerstvo vnitra
muselo
konstatovat
rozpor
se
zákonem,
městu
alespoň
důrazně
doporučuje, namísto uvedení sazby 0 Kč pro poplatníky v dotčené městské části,
tyto poplatníky od poplatku osvobodit (za předpokladu, že k tomu má věcné
a nediskriminační důvody).
Čl. 12 – Splatnost poplatku
Nadepsané ustanovení stanoví, že: „Ubytovatel je povinen odvést správci poplatku
vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo
k poskytnutí úplatného pobytu. Současně podá správci poplatku hlášení, ve kterém
bude uvedena výše poplatků, nebo negativní hlášení.“
K větě druhé Ministerstvo vnitra město upozorňuje, že podání hlášení správci
poplatku, ve kterém bude uvedena výše poplatku, bude třeba chápat a interpretovat
ve smyslu § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích tak, že jde o ohlašování změny
údajů rozhodných pro stanovení poplatku.
K povinnosti podávat „negativní hlášení“ v návaznosti na odvedení vybraných
poplatků správci poplatku Ministerstvu vnitra není zřejmé, co je tímto podáváním
negativních hlášení zamýšleno, resp. co má být obsahem uvedené povinnosti.
Pokud má ubytovatel uvedenou povinnost plnit v návaznosti na odvedení poplatku
(je uvedeno „současně podá“), vždy nějakou výši poplatku bude vykazovat, tudíž
hlášení o tom, že nevybral žádný poplatek k odvedení, pokud má být takto pojem
„negativní hlášení“ chápán, nedává žádný smysl.
Současně je třeba uvést, že sledovalo-li město podáváním „negativních hlášení“ to,
aby ubytovatel v případě, že nevybere za kalendářní čtvrtí žádné poplatky, o této
skutečnosti správce poplatku informoval, je uložení takovéto povinnosti v rozporu
se zákonem, neboť k stanovení takové povinnosti nemá město na základě § 14
zákona o místních poplatcích zákonné zmocnění, a současně lze jen stěží chápat
jako ohlášení změny údajů rozhodných pro stanovení poplatku (žádné plátcem
ohlášené údaje se nemění).
Ministerstvo vnitra s ohledem na výše uvedené není schopné na základě interpretace
pojmu „negativní hlášení“ nalézt žádný rozumný nebo zákonný obsah tohoto pojmu.
Současně musí konstatovat, že míra neurčitosti daného pojmu překračuje
akceptovatelnou mez a adresát OZV (plátce poplatku) bude jen stěží moci pochopit,
co je mu ukládáno, resp. jak se má zachovat. Uvedené je třeba vnímat i v kontextu
toho, že porušení povinnosti nepeněžité povahy, jíž se rozumí rovněž povinnost
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podat ohlášení, je dle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu sankcionováno
pokutami až do výše 500 000 Kč.
Upozorňujeme proto město, že ustanovení čl. 12 věta druhá OZV je ve slovech
„nebo negativní hlášení“ v rozporu s principem právní jistoty, předvídatelnosti
a určitosti práva, jenž je obsažen v čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, a tudíž
je nezákonné.
Doporučujeme městu slova „nebo negativní hlášení“ z čl. 12 věta druhá OZV
bez náhrady vypustit.
Čl. 13 - Osvobození
K odst. 3, který uvádí, že „[n]árok na osvobození od poplatku, je poplatník povinen
doložit ubytovateli (plátci poplatku) při zahájení ubytování“, město upozorňujeme,
že předmětné ustanovení je v rozporu se zákonem.
Z ustanovení § 3 až § 3h zákona o místních poplatcích ani implicitně nevyplývá,
že by poplatník poplatku měl povinnost při zahájení ubytování dokládat poskytovateli
úplatného ubytování nárok na osvobození, tudíž se nemůže jednat o akceptovatelné
ryze informativní ustanovení. Obce na základě § 14 zákona o místních poplatcích
nemají zmocnění normovat povinnosti poplatníků poplatku z pobytu vůči
poskytovatelům úplatného pobytu (plátcům).
S ohledem na uvedené je čl. 13 odst. 3 OZV v rozporu se zákonem, a to s § 35
odst. 3 písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14 zákona o místních
poplatcích.
Doporučujeme městu čl. 13 odst. 3 OZV bez náhrady vypustit.
ODDÍL IV. – POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 14 – Předmět poplatku a poplatník + příloha č. 3 OZV
Upozorňujeme město, že se Ministerstvo vnitra v rámci abstraktní kontroly
nezabývalo, zda veřejná prostranství vymezená v příloze č. 3 OZV jsou skutečnými
veřejnými prostranstvími ve smyslu § 34 zákona o obcích.
Čl. 17 – Osvobození
K odst. 2, který stanoví, že „[z] akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek
neplatí. Toto je pořadatel akce povinen do 8 dnů po jejím skončení doložit
příslušnému správci poplatku“, město upozorňujeme, že věta druhá citovaného
ustanovení je v rozporu se zákonem.
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Předmětné ustanovení OZV, nad rámec zákonného zmocnění obsaženého
v § 14 zákona o místních poplatcích, upravuje problematiku dokazování při správě
poplatku.
Dokazování určitých skutečností při správě poplatku je s ohledem na § 1 odst. 1
ve spojení s § 2 odst. 3 daňového řádu komplexním způsobem upraveno
v ustanoveních § 92 a násl. daňového řádu. Daňový řád přitom nestanovuje,
do kdy musí být určité skutečnosti správci poplatku doloženy, resp. uvedené
ponechává na součinnosti správce poplatku a poplatníka. Nedoloží-li poplatník
správci poplatku jím ohlášené skutečnosti zakládající nárok na osvobození
od poplatku, bude zpravidla na místě výzva správce poplatku k prokázání
této skutečnosti ve smyslu § 92 odst. 4 daňového řádu.
Dokazování probíhá v rámci správy poplatku, kterou obecní úřady (potažmo úřady
městských částí) vykonávají v souladu s § 15 odst. 2 zákona o místních poplatcích
v rámci své přenesené působnosti. Při normování problematiky dokazování proto
dochází nejen k překročení zákonného zmocnění dle § 14 zákona o místních
poplatcích, ale uvedené je rovněž v rozporu s § 35 odst. 1 a 3 písm. a) zákona
o obcích. Podle těchto ustanovení platí, že obcím je zapovězeno obecně závaznými
vyhláškami upravovat záležitosti, které jsou zákonem svěřeny orgánům obcí jako
výkon jejich přenesené působnosti.
V této souvislosti lze rovněž odkázat na závěry nálezu Ústavního soudu ze dne
10. srpna 2008, sp. zn. Pl. ÚS 6/09, bod 35, který uvedl, že „obec může upravit
pouze hmotněprávní podmínky pro výběr místních poplatků. V procesních otázkách
se musí řídit zákonem o místních poplatcích a subsidiárně zákonem o správě daní
a poplatků (nově daňovým řádem, pozn. Ministerstva vnitra).“
S ohledem na výše uvedené je čl. 17 odst. 2 věta druhá OZV v rozporu
se zákonem, a to s § 35 odst. 1 a 3 písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14
zákona o místních poplatcích a § 92 a násl. daňového řádu.
Doporučujeme městu ustanovení čl. 17 odst. 2 věta druhá OZV buďto bez náhrady
vypustit, nebo slovo „doložit“ nahradit slovem „ohlásit“.
K odst. 3 až 6 město upozorňujeme, že se Ministerstvo vnitra v rámci abstraktní
kontroly OZV nezabývalo možným diskriminačním charakterem poskytnutých
osvobození. Dále upozorňujeme, že se Ministerstvo vnitra v rámci abstraktní
kontroly OZV nezabývalo ani možným porušením pravidel hospodářské soutěže
spočívajícím v poskytnutí nedovolené podpory.
Čl. 18 – Ohlašovací povinnost, splatnost
K odst. 2, který stanoví, že „[p]ovinnost ohlásit užívání veřejného prostranství
má i osoba, od poplatku osvobozená. Ta současně doloží správci poplatku doklady
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dokládající skutečnosti rozhodné pro osvobození od poplatku“, město
upozorňujeme, že věta druhá citovaného ustanovení je v rozporu se zákonem.
Důvody tohoto rozporu jsou zcela shodné s důvody uvedenými k rozporu
se zákonem u čl. 17 odst. 2 věty druhé OZV, na které tímto v plném rozsahu
odkazujeme.
S ohledem na výše uvedené je čl. 18 odst. 2 věta druhá OZV v rozporu
se zákonem, a to s § 35 odst. 1 a 3 písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14
zákona o místních poplatcích a § 92 a násl. daňového řádu.
Doporučujeme městu větu druhou z čl. 18 odst. 2 OZV bez náhrady vypustit.
ODDÍL V. – POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 21 – Osvobození
K odst. 1, který stanoví, že „[z] akcí, jejichž výtěžek je odveden na charitativní
a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Toto je pořadatel akce povinen do 8
dnů po jejím skončení doložit příslušnému správci poplatku“, město upozorňujeme,
že věta druhá citovaného ustanovení je v rozporu se zákonem.
Důvody tohoto rozporu jsou zcela shodné s důvody uvedenými k rozporu
se zákonem u čl. 17 odst. 2 věty druhé OZV, na které tímto v plném rozsahu
odkazujeme.
S ohledem na výše uvedené je čl. 21 odst. 1 věta druhá OZV v rozporu
se zákonem, a to s § 35 odst. 1 a 3 písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14
zákona o místních poplatcích a § 92 a násl. daňového řádu.
Doporučujeme městu ustanovení čl. 21 odst. 1 věta druhá OZV buďto bez náhrady
vypustit, nebo slovo „doložit“ nahradit slovem „ohlásit“.
K odst. 2 město upozorňujeme, že se Ministerstvo vnitra v rámci abstraktní kontroly
OZV nezabývalo možným diskriminačním charakterem poskytnutých osvobození.
Dále upozorňujeme, že se Ministerstvo vnitra v rámci abstraktní kontroly OZV
nezabývalo ani možným porušením pravidel hospodářské soutěže spočívajícím
v poskytnutí nedovolené podpory.
Čl. 22 – Ohlašovací povinnost, splatnost
K odst. 1, který stanoví, že „[p]oplatník je povinen nejméně 8 dnů před konáním akce
ohlásit správci poplatku druh a název akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce,
místo konání a jeho kapacitu. Ve stejném termínu poplatník doloží doklady,
dokládající nárok na osvobození od poplatku“, město upozorňujeme, že věta druhá
citovaného ustanovení je v rozporu se zákonem.
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Důvody tohoto rozporu jsou zcela shodné s důvody uvedenými k rozporu
se zákonem u čl. 17 odst. 2 věty druhé OZV, na které tímto v plném rozsahu
odkazujeme.
S ohledem na výše uvedené je čl. 22 odst. 1 věta druhá OZV v rozporu
se zákonem, a to s § 35 odst. 1 a 3 písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14
zákona o místních poplatcích a § 92 a násl. daňového řádu.
Doporučujeme městu větu druhou z čl. 22 odst. 1 OZV bez náhrady vypustit.
K odst. 4, který stanoví, že „[p]oplatek stanovený roční paušální částkou je splatný
nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku po roce, za nějž je poplatek
vybírán, v ostatních případech je poplatek stanovený paušální částkou splatný
nejpozději 1. den období, na které je paušál stanoven“, město upozorňujeme,
že předmětné ustanovení OZV je neaplikovatelné, neboť město v příloze č. 5 OZV
nestanovilo žádnou paušální sazbu z poplatku (sazby jsou zde uvedeny toliko
procentuální).
Dle § 6 odst. 3 věta druhá zákona o místních poplatcích platí, že obec může
po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou. Přestože formulace
„po dohodě s poplatníkem“ na první pohled evokuje smluvní cenu mezi poplatníkem
a obcí, případně správcem poplatku, není tomu tak. Vzhledem k tomu, že sazbu
stanoví „obec“ je zřejmé, že o paušální částce rozhoduje dle § 84 zákona o obcích
zastupitelstvo obce v rámci schvalování obecně závazné vyhlášky, nikoliv správce
poplatku ve vztahu ke každému poplatníkovi v poplatkovém řízení. Na „dohodě“
s poplatníkem bude záviset pouze otázka, zda se v jeho případě bude aplikovat
poplatek stanovený procentuální sazbou nebo sazbou paušální (viz k této věci
závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 10. října 2006, sp. zn. Pl. ÚS 24/06). Žádnou
jinou paušální sazbu než tu, která bude stanovena v obecně závazné vyhlášce,
poplatník tedy nemůže využít. K výše uvedenému viz také závěry komentářové
literatury (TĚŽKÝ, Václav, JANTOŠ, Michal, SIUDA, Kamil. Zákon o místních poplatcích.
Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 86.).
S ohledem na výše uvedené proto městu důrazně doporučujeme čl. 22 odst. 4 OZV buďto
bez náhrady vypustit, nebo v OZV zavést paušální sazbu poplatku ze vstupného a v souladu s
§ 14 odst. 3 písm. d) zákona o místních poplatcích upravit i jeho volbu.
Závěr:

OZV byla shledána v rozporu se zákonem, a to v následujících
ustanoveních:
• Čl. 3 odst. 1 OZV je v rozporu s § 35 odst. 3 písm. a) zákona
o obcích ve spojení s § 2 a § 14 zákona o místních poplatcích.
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•

•
•

•
•
•
•
•

Příloha č. 1 OZV ve sloupcích pod rubrikou „Jiné prostory než
bytový nebo rodinný dům“ je rozporu s § 35 odst. 3 písm. a)
zákona o obcích ve spojení s § 2 odst. 2 zákona o místních
poplatcích a čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
Čl. 9 odst. 1 věta druhá OZV je v rozporu s § 35 odst. 1 a 3
písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 3g odst. 1 a § 14
zákona o místních poplatcích.
Čl. 12 věta druhá OZV je ve slovech „nebo negativní hlášení“
v rozporu s principem
právní
jistoty,
předvídatelnosti
a určitosti práva, jenž je obsažen v čl. 1 odst. 1 Ústavy České
republiky.
Čl. 13 odst. 3 OZV je v rozporu s § 35 odst. 3 písm. a) zákona
o obcích ve spojení s § 14 zákona o místních poplatcích.
Čl. 17 odst. 2 věta druhá OZV je v rozporu s § 35 odst. 1 a 3
písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14 zákona o místních
poplatcích a § 92 a násl. daňového řádu.
Čl. 18 odst. 2 věta druhá OZV v rozporu s § 35 odst. 1 a 3
písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14 zákona o místních
poplatcích a § 92 a násl. daňového řádu.
Čl. 21 odst. 1 věta druhá OZV v rozporu s § 35 odst. 1 a 3
písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14 zákona o místních
poplatcích a § 92 a násl. daňového řádu.
Čl. 22 odst. 1 věta druhá OZV v rozporu s § 35 odst. 1 a 3
písm. a) zákona o obcích ve spojení s § 14 zákona o místních
poplatcích a § 92 a násl. daňového řádu.

Ostatní ustanovení nebyla shledána v rozporu se zákonem, přesto
doporučujeme věnovat náležitou pozornost připomínkám k nim
uvedeným.

Schválil: Mgr. Jakub Joklík, vedoucí oddělení metodiky dozoru
V Praze dne 27. března 2020
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