STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
10. zasedání zastupitelstva města dne: 28.11.2019
Bod pořadu jednání: 21
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Stručný obsah: Vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č.3/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Tato vyhláška nahradí s účinností od 1. ledna 2020 Obecně závaznou
vyhlášku statutárního města Liberec č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Důvodem vydání je novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a z toho vyplývající nutná harmonizace pojmů z důvodu dodržení zásady zákonnosti.
Zároveň se zvyšuje roční sazba poplatku.

MML, Odbor ekonomiky
Zpracoval:

Hrbková Hana, Ing. - pracovník odboru ekonomiky

Schválil:

Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno:

v radě města dne 19.11.2019

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
vydává
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle přílohy č. 1
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Důvodová zpráva:
Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vychází
z aktuálně platné Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále také „poplatek“).
Významnou změnu představuje stanovení roční sazby poplatku ve výši 720 Kč s účinností od 1. ledna
2020. Navržená částka koresponduje s rozhodnutím vedení města reagovat na růst výdajů vynakládaných
na sběr a likvidaci odpadů. Přijetím této úpravy poplatku dojde k navýšení ročního příjmu města cca o 20
mil. Kč.
Zásadním argumentem pro akceptaci návrhu je skutečnost, že poplatek byl naposledy navýšen k 1.
lednu 2005 z částky 480 Kč na 492 Kč, od té doby se měnilo pouze datum splatnosti.
Při zohlednění míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen by
roční sazba rostla takto:
rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

míra
inflace v %

1,90

2,50

2,80

6,30

1,00

1,50

1,90

3,30

1,40

0,40

0,30

0,70

2,50

2,10

roční sazba
poplatku v
Kč

492

504

518

551

557

565

576

595

603

605

607

611

626

639

Přitom za obdobné období (sledováno od roku 2008) činí roční částka zaplacená spol. FCC Česká
republika, s.r.o., dříve A.S.A. , za čistý sběr a svoz nádobového směsného komunálního odpadu:
rok

platba v Kč

2008

50 294 245

2009

51 648 501

2010

54 288 092

2011

57 909 792

2012

63 162 455

2013

65 877 218

2014

61 940 403

2015

61 729 873

2016

61 698 620

2017

60 953 902

2018

64 393 246

2019 (I-VIII)

49 825 591

Z této tabulky je zřejmé, že parametr pro výpočet roční sazby poplatku = úhrada svozové společnosti za
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu meziročně roste, při 15 let stejné roční sazbě poplatku tedy
město doplácí ze svého rozpočtu stále vyšší částku.
Navíc od roku 2010 přibyly statutárnímu městu Liberec (SML) některé povinnosti ve sběru nových druhů
odpadů, kdy od roku 2015 je např. povinností obce sbírat biologicky rozložitelné odpady (BRO). SML
sice formou mobilního svozu do VOK na jaře a na podzim a sběru BRO na sběrném dvoře této povinnosti
dostálo již dříve, ale teprve v roce 2015 zavedlo sběr BRO i formou nádobového sběru (nárůst BRO je
patrný, když v roce 2010 se sesbíralo pouze 685 t a v roce 2018 již 3 079 t BRO). Dalším druhem odpadu,
který je SML povinno sbírat, jsou kovy. Ve statistice z roku 2010 samozřejmě chybí (obec měla
povinnost sběru této komodity také až od roku 2015). Za rok 2018 se formou nádobového sběru sesbíralo
4 972 t kovů. Co se týká roku 2019 a následujících, zde je zřejmý další nárůst objemu především u
využitelných složek komunálního odpadu, ke kterému dochází především na základě Plánu odpadového
hospodářství města (pro SML závazný dokument), a to prostřednictvím rozšíření sběrné sítě. Proto nárůst
sběru odpadů předpokládáme především u kovů, papíru, plastu a směsného skla, kdy se u těchto komodit
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navyšovaly sběrné nádoby. Dále očekáváme i další mírné navýšení objemu směsného komunálního
odpadu. V současné době je i plně vytížen sběrný dvůr v Ampérově ul., kde závozy velkoobjemového
odpadu od občanů také rok od roku stále narůstají. Novinkou je v roce 2019 mobilní svoz elektroodpadů,
který se osvědčil a ve kterém budeme i nadále pokračovat.
Tabulka níže dokládá vývoj skutečných výdajů města na sběr a likvidaci odpadů sledovaný od roku 2014
(počátek zavedení účetního SW GINIS) do 2018 a pro rok 2019 aktuální upravený rozpočet. Jde o částky
placené svozové společnosti FCC Česká republika, s.r.o., dříve .A.S.A. .
FCC

2014

2015

2016

2017

2018

RU 2019

Nebezpečné odpady VOKsmlouva

6 030

5 770

5 398

5 454

6 755

5 000

Úhrada svozové společnosti
ASA

61 940

61 730

61 699

60 954

64 393

65 000

12 758

13 837

15 743

17 200

0

20 580

8 155

7 848

7 895

7 945

8 314

6 400

0

0

0

0

19 992

5 000

0

0

0

0

1 008

5 000

88 883

89 185

90 735

91 553

100 463

106 980

Separovaný sběr,PETsmlouva (změna odvět.
třídění- z 3724 na 3723)
Sběrný dvůr-smlouva
Separovaný sběr,PETsmlouva (nyní na 3723) - viz
3. řádek
Úklidy ploch veřejné zeleně
Celkem

Neméně významné argumenty pro tvorbu nové obecně závazné vyhlášky představují novely zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z let 2017 a 2019:
Dne 16. června 2017 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 61, pod č. 170/2017 Zákon, kterým se mění
některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon“), jehož ČÁST ČTVRTÁ Článek VII mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoMP“), s účinností od 1.
dubna 2017. V oblasti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů jde o následující změny:
1)Zákon zrušil osvobození od platební povinnosti pro poplatníky platící z titulu vlastnictví stavby
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, kteří jsou zároveň umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Při zpoplatňování vlastnictví je
irelevantní status vlastníka takové nemovité věci.
2)Zákon zjednodušil definici osvobození od poplatkové povinnosti, když nezaopatřené děti umístěné
v domově pro osoby se zdravotním postižením podřadil pod obecnější zdravotně znevýhodněné skupiny
poplatníků.
3)Zákon nově umožnil obci stanovit obecně závaznou vyhláškou lhůtu pro ohlášení údaje
rozhodného pro osvobození od poplatku odlišně od 15-ti denní lhůty ustanovené v § 14a ZoMP, přičemž
při nedodržení dané lhůty nárok na osvobození zaniká.
Dne 6. listopadu 2019 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 120, pod č. 278/2019 Zákon, kterým se
mění ZoMP s účinností od 1. ledna 2020. Pro místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou nejdůležitější změny:
1)V textu nově užíván pojem „přihlášení fyzické osoby“, který zakládá poplatkovou povinnost.
V ČÁSTI ČTVRTÉ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ je detailní definice tohoto pojmu.
2)V ČÁSTI TŘETÍ ZoMP ZAVEDENÍ A SPRÁVA POPLATKŮ je přesně vymezen povinný a
možný obsah obecně závazné vyhlášky, obecní úřad je označen za správce poplatku a je nově stanoven
výčet údajů, které je oprávněn využívat při správě poplatků.
Aby byla zachována zásada zákonnosti, je třeba na výše citované novely reagovat vydáním nové Obecně
závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále také
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„OZV“).
Předběžný návrh nové OZV byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra (dále „MV“). Tento dozorový orgán provedl právní rozbor návrhu a doporučil formální textové
úpravy. Město stanovisko MV plně akceptovalo a zapracovalo je do předkládané obecně závazné
vyhlášky.
Změny textu nové OZV č. 3/2019 vůči znění platné OZV č. 3/2016:
1)V Čl. 2 odst. 1 písm. a) je aktualizována základní definice poplatníka, zároveň je vložen nový odst.
3 detailně vysvětlující pojem „přihlášení fyzické osoby“.
2)V Čl. 4 „Sazba poplatku“ je v odst. 1 vyčíslena roční sazba 720 Kč, která je tvořena z fixní částky
250 Kč dle odst. 5 písm. a) § 10b ZoMP a z částky 470 Kč, stanovené dle odst. 5 písm. b) § 10b ZoMP na
základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku za poplatníka a kalendářní rok. Výpočet
je uveden v odst. 2. Správce poplatku pro výpočet použil údaj získaný interně od odboru ekologie a
veřejného prostoru „Skutečné náklady za kalendářní rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu“ a údaje získané z webu MV ČR a Českého statistického úřadu. Skutečné náklady činily:
64.393.246,- Kč děleno celkovým počtem poplatníků 110.445 = 583,- Kč. Z této částky je stanovena
sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 470,- Kč.
3)V souladu s doporučením dozorového orgánu se Čl. 5 „Poplatková povinnost“ zrušuje, dosavadní
Čl. 6 –Čl. 11 se označuje jako Čl. 5 – Čl. 10.
4)V souladu s novým zněním § 10b odst. 3 ZoMP je v úvodní části odst. 1 Čl. 6 „Osvobození“ za
slovo „osoba“ vložen text „podle Čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky“. Na konci písmene b) je doplněno slovo
„nebo“ a písmeno c) je zrušeno. Dosavadní písmeno d) je označeno jako písmeno c). V odst. 2 Čl. 6 jsou
zachovány veškeré důvody pro osvobození od poplatkové povinnosti, na kterých se usneslo
Zastupitelstvo města při vydávání předchozí OZV.
5)Je vložen nový odstavec 3 Čl. 6, kterým je určeno, že veškeré důvody pro osvobození uvedené
v odst. 2 se vztahují k poplatkové povinnosti vzniklé z titulu přihlášení v obci, nikoliv z titulu vlastnictví
nemovitosti. Tím je zamezeno nejednoznačnému výkladu OZV. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují
jako odstavce 4 a 5.
6)Nové znění § 14a odst. 4 a 5 ZoMP je aplikováno v odst. 5 Čl. 6, kde je prodloužena lhůta pro
ohlášení nároku na osvobození z 15 dnů na lhůtu do 31. března následujícího kalendářního roku. Délka
lhůty je jednoznačně upravena ve prospěch poplatníka, zároveň je tím vymezena lhůta pro dokazování v
průběhu poplatkového řízení.
7)V Čl. 10 „Zrušovací a přechodné ustanovení“ je řešena účinnost současné a nové OZV pro
poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky: „Pro poplatkové povinnosti, jakož i práva a
povinnosti s nimi související, vzniklé před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí dosavadní
právní předpisy.“.
8)Jsou aktualizovány odkazy na příslušná ustanovení v poznámkách pod čarou.
9)Rada města na své 20. schůzi, konané dne 19.11.2019, přijala usnesení č. 1097/2019 o novém znění
Čl.5 „Splatnost poplatku“. Usnesení je do textu zapracováno. Čl. 5 zní:
1. Poplatek se platí bez vyměření a je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9.
příslušného kalendářního roku.
2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.
3. Vznikne-li poplatková povinnost v období od 1. března do 31. prosince příslušného kalendářního roku, je poměrná
část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.

Vyhláška nabude účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Přílohy:
Příloha č. 1 VYHL1903
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Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019

č. 3/2019
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 28. 11. 2019 usnesením č.
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

/2019
znění
písm.
znění

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Statutární město Liberec (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
2. Správcem poplatku je Magistrát města Liberec (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník
1. Poplatek platí2:
a)

fyzická osoba přihlášená ve městě,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v
rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
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3. Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje3
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona
o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o
dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
ochrany cizinců.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně ohlásit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku. V ohlášení poplatník uvede4
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení, obecný identifikátor5, byl-li přidělen, místo pobytu,
popřípadě další adresy pro doručování,

b) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku.
2. Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo
stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou
byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
V případě, že vlastní na území města více staveb podléhajících poplatku, je povinen tyto údaje
poskytnout za každou z nich.
3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny místa přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 a odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.6
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, vyjma skutečností zakládajících nárok na
osvobození od poplatkové povinnosti, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.7
6. Lhůta pro ohlášení skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatkové povinnosti je
upravena v Čl. 7 odst. 5 vyhlášky.
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Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 720,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok, tj. 60,- Kč za měsíc, a je
tvořena
a)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 470,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2. Skutečné náklady za kalendářní rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
celkem 64.393.246,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady celkem 64.393.246,- Kč děleno celkovým počtem poplatníků 110.445 = 583,- Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 470,- Kč.
3. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle Čl. 7 odst. 1. v průběhu
kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.8
Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek se platí bez vyměření a je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději
do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.
2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.
3. Vznikne-li poplatková povinnost v období od 1. března do 31. prosince příslušného kalendářního
roku, je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci
vzniku poplatkové povinnosti, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození
1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle Čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, která je9
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého, nebo

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
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2. Město od poplatku dále osvobozuje poplatníky, kteří ohlásí:
a)

že se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje
na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem
„dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku

b)

že se po celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržují mimo území města a hradí po
tuto dobu náklady na komunální odpad v místě svého skutečného pobytu, a to podle § 17
odst. 6 (smlouva) nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

c)

že jsou ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody

d)

že mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu městského
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

e)

že mají na území města Liberec ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to pouze od poplatku, který poplatník
platí dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky.

3. Osvobození podle odst. 2 písm. a) – d) tohoto článku se vztahuje k poplatku, který poplatník
platí dle Čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky.
4. Osvobození podle odst. 2 tohoto článku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
5. Vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce je poplatník povinen správci
poplatku oznámit ve lhůtě do 31. března následujícího kalendářního roku. V případě, že
poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku v této lhůtě,
nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.10
Čl. 7
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12
Čl. 8
Odpovědnost za placení poplatku
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl
plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.13
2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.14
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.15
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Čl. 9
Zrušovací a přechodné ustanovení
1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec
č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 24. listopadu 2016.
2. Pro poplatkové povinnosti, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé před dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí dosavadní právní předpisy.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

náměstek primátora

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města

1§

15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 16c zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 130 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
9
§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
10 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
13 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
14 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
15 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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