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Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 23.11.2021:
Paní Blanka Brantová je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) z titulu přihlášení k pobytu v Lysé nad Labem a 
zároveň z titulu vlastnictví bytu, ve kterém není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Paní Brantová žádala správce 
poplatku o osvobození od placení poplatku z titulu vlastnictví bytu, ve kterém není k pobytu přihlášena žádná fyzická 
osoba, protože je již poplatníkem tohoto poplatku z titulu přihlášení k pobytu v obci a předmětná nemovitost je 
užívána osobou, která je přihlášena k pobytu v Lysé nad Labem na jiné adrese. V Obecně závazné vyhlášce města Lysá 
nad Labem č. 3/2020, o místních poplatcích není zakotvena možnost poplatníka osvobodit z důvodu souběhu obou 
poplatkových povinností a proto správce poplatku nemohl paní Brantové vyhovět. Vzniklou situaci paní Brantová 
konzultovala i s vedoucím odboru správy majetku panem Ing. Kopeckým i s panem Mgr. Dostálem. Dne 8.11.2021 podala 
paní Brantová žádost adresovanou Zastupitelstvu města Lysá nad Labem, ve které žádá o změnu Obecně závazné 
vyhlášky města Lysá nad Labem o místních poplatcích (dále jen OZV), kterou by se rozšířila současná osvobození od 
placení poplatku. Osvobození by se mělo týkat poplatníka, který vlastní nemovitou věc, zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rekreaci, ve které není k pobytu přihlášena žádná fyzická osoba v případě, že je zároveň poplatníkem 
z titulu přihlášení k pobytu v obci.
Zákon o místních poplatcích č. 565/1990, o místních poplatcích, na jehož základě vydávají obce obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích, rozlišuje dvě skupiny poplatníků. U první skupiny poplatníků je existence poplatkové 
povinnosti vázána na přihlášení k pobytu v obci, u druhé skupiny na vlastnictví nemovité věci, zahrnující byt, rodinný 
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba a která je umístěna na 
území obce. Uvedený právní předpis nevylučuje, aby fyzické osobě vznikla poplatková povinnost k poplatku na základě 
obou skutečností. Účelem zpoplatnění osob vlastnících nemovitosti, ve kterých není k pobytu přihlášena žádná fyzická 
osoba, je předpoklad, že uvedené nemovité věci jsou s ohledem na svůj stanovený účel užívány a je v nich produkován 
odpad, a to často i více než jednou osobou. Přitom je tento poplatek stanoven ve výši odpovídající výši poplatku za 
jednu fyzickou osobu. Zastupitelstvo obce, v jehož kompetenci je vydávání obecně závazných vyhlášek, může v OZV 
stanovit, kromě taxativních osvobození daných zákonem o místních poplatcích, osvobození další. V nově schválené OZV 
města Lysá nad Labem č. 1/2021, o místních poplatcích, která bude účinná od 1.1.2022 je mimo pěti zákonných 
osvobození ještě osvobození z důvodu prokazatelného pobytu v zahraničí.
OSM nedoporučuje další osvobození z důvodu souběhu předmětu poplatkové povinnosti. Na základě tohoto osvobození 
by musel správce poplatku osvobodit všechny poplatníky, kteří budou přihlášeni k pobytu v obci a zároveň vlastnit 
nemovitost, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba, přestože zde bude produkován odpad, a to často 
více jak jednou osobou. Toto osvobození by se negativně projevilo ve výši vybraného poplatku v následujících letech. V 
případě, že RM a ZM Lysá nad Labem bude s osvobozením souhlasit, bude muset být vydána nová obecně závazná 
vyhláška o místních poplatcích, která se nestihne vydat v souladu s termíny legislativního procesu tak, aby nabyla 
účinnosti od 1.1.2022. Uvedené osvobození by se muselo zakotvit do OZV účinné až od 1.1.2023.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 neschvaluje
změnu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích spočívající v rozšíření okruhu osvobození od místního poplatku ve 
smyslu podnětu občana.

Vazba na rozpočet města:
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Osvobozením by došlo ke snížení rozpočtového krytí v dalších letech. 

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2021, o místních poplatcích
RM Usnesení č. 624
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
podnět na úpravu obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích spočívající v osvobození poplatníků
přihlášených k pobytu v Lysé nad Labem a současně vlastnících na území města další nemovitost, v níž není přihlášena k
pobytu žádná osoba,
II. nedoporučuje
zastupitelstvu města rozšířit okruh osvobození od místního poplatku ve smyslu došlého podnětu na úpravu obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích,
III. předkládá
podnět na úpravu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.


