
Statutární město Ostrava 
magistrát 

F) I? 

Žádost 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 

v 

I. Žadatel 
Jméno, příjmení: 
(fyzická osoba) 

atum 
narozeni: 

Ofic. jméno/název: 
(právnická osoba) 

DORUOVACI 

ADRESA: Ulice, číslo: _ _ ___ _

iG: 

EL. KOMUNIKACE 

(e-mail,dat.schránka): 

II. Žádost o poskytnutí informace ve_ věci: 

Aplikace OZV Č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství: 
1) Může o užívání veřejného prostranství žádat kdokoliv, kdo toto potřebuje dle podmínek čL2 
bod 1) výše uvedené OZV bez ohledu na investora akce? 
2) Je úředník úřadu městského obvodu oprávněn odmítnout projednání a následné přijetí 
oznámení o záboru veřejného prostranství mimo komunikaci (např. veřejná zeleň) s 
odůvodněním, že toto oznámení musí podat jiný subjekt? Pokud ano, tak na základě kterého 
právního předpisu? 
3) Je oznamovatel o užívání veřejného prostranství povinen v oznámení uvádět investora akce? 
Pokud ano, tak na základě kterého právního předpisu? 
4) Kdo je oprávněn kontrolovat aplikaci výše uvedené OZV v rámci Města Ostravy? 

III. Datum a I3odvis žadatele 
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Statutární město Ostrava. 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 

J.: Č.. 
Sp. zn.: 

Vyřizuje. 
Telefon: 
Fax: 

E-mail: 

Datum: 

S1VIO/707645/21 /OFR
S-SlvtO/686571/2 1/OFR/2 

2021--11-05 

Sdělení o poskytnutí informace o aplikaci OZV Č. 18/2019, o místním poplatku za 

užívaní veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

Statutární město Ostrava obdrželo dne 27.1 ~.2021 vaši žádost podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném 
.,, 

informacím,
, , 

jen jen t~př~stupu k info~a~~ni, ve zné~í pozd~,l~íGh předp~~sii {dále  „lnfZ") ze dne 27.1.0.2021 (dále  „žádost«). 

Předmětem žádosti je poskytnutí následujících informací: 

Může
vr r r ti - • ♦ r 

žádat 
r • 

1. ~Iuze o užívání veřejného prostranství ~adat kdokoliv, kdo toto potřebuje dle podmínek Čl. 2 bod]) výše 

uvedené OZV bez ohledu na investora akce? 

2. Je úředník městského obvodu oprávněn odmítnout projednání a následné př(/eí oznámení o záboru 
veřejného prostranství rnirno komunikaci (např. veřejná zeleň) s odůvodněním, že toto oznámení musí 

podat jiný subjekt? Pokud ano, tak na základě kterého právního předpisu? 

Yr /. 
~. 

V ... r 1 . / ♦. / y . 

3. Je oznamovatel a užívání veřejného prostranství povinen v oznámení ~~adet investora akce? Pokud ano, 
r

tak na základě kterého prcxvní ho předpisu? 

4. Kdo je oprávněn kontrolovat aplikaci výše uvedené OZV v rámci města Ostrava? 

Statutární město Ostrava podle 14 od.st. 5'písm. d) InfZ k bodu 1. žádosti poskytuje níže uvedené 
informace. 

Městské obvody statutárního města Ostrava jako správci poplatku za užívaní veřejného prostranství . 
postupuji ve své praxi v souladu snásledujicimi legislativnimi předpisy: 

- zákon č. 280/2009 Sb,, daňový řád, ve znění pozdéjšich předpisů. (dale jen OŘ) 

- zákon e. 565/2990 Sb. o mist~ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisu(dale en ~oll~1P~ ~~ p J ~ p ~ ) 
- zákon č. 114/1992 Sb., e► ochraně přirody, ve zněni pozdějších předpisů 

r Statut Statu.:tá:rriiho města Ostrava v platném znění 

- OZV č. 1.8/2019, o mistmm poplatku za užívání veřejněho prostranství, ve zněni pozdějších předpisu 
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Odpoved' na dotazy uvedenými pod body 1 až 3: 
rv , o r r r • r K místnímu :poplatku za zvláštní způsoby užívání veřejného prostranství jsou povinny se bez vyzvání 

V'• , • • • • r , , • , : v , r  . : přihlásit nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání všechny fyzické a právnické osoby (dále 
jen poplatník), které užívají veřejné prostranství některým :ze způsobů uvedeným v§ 4 odst. 1 ZoMP nebo 
v čl. 5, bod 1 písmeno ta-ml Obecné závazné vyhlášky statutárního města Ostravy Č. 18r*2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZV SMO Č. 18/20 19). 
Poplatek není vázán pouze na podnikatelskou činnost. 
V§ 20 odst. 1 DŘ je definován daňový subjekt následovně: 

v / • 

je
4' I a V • r • V r„~I) .Danovyrn snbjektem  osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož r osoba, kterou zákon 

označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně." 

Za poplatníka místního poplatku za užívání veřejného prostranství označuje ZoMP fyzické a právnické 
osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v§ 4 odst. 1. 

Identifikace osoby užívající veřejné prostranství je uvedena v komentáři  (zdroj ASPI): 
• • ' r  užívá x . r ,► ,, Na ident ftkaci osoby, která u~iva veřejné prostranství způsobem uvedeným v 4 odsL l Zo111P, se 

v praxi objevují dva názory. Podle prvního z nich je poplatníkem osoba, která užívá veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v odst. 1, bez ohledu na jakékoliv další skutečnosti. Podle 
zastánců druhého názoru ( 2010, s. 26) je nutné kromě způsobu užívání veřejného 
prostranství uvedeného v odst. 1 rozlišovat také lo, v čí prospěch a za jakým účelem je veřejné 

o /v 
je

r i. r rprostranství užíváno. Podle názoru autoru tohoto komentare  správný názor uvedeny na druhém 
místě, nebot, ne vždy bude konkrétní osoba užívat veřejné prostranství pro sebe, z vlastní vůle, ale 
může jednat na základě pokynu jiné osoby. Taková osoba by totiž za normálních okolností veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 ani nemusela užívat. Typicky se bude jednat o případy 

v/ / v• r r / . ~ umístění stavebního zařízení et skládkování materiálu, kdy bude zhotovitel (dodavatel stavebních 
prací) vykonávat činnost pro osobu, která získala stavební povolení (investor). Poplatníkem 
místní7w poplatku za užívání veřejného prostranství, za spinění zákonných podmínek, tak nebude 
zhotovitel, ale investor. V této souvislosti je vhodné poukázat na ta, že v praxi platí místní poplatek 
za užívání veřejného prostranství 2hotovitelé. To může vyvolávat pochybností o tom; zda není 
zpoplatněna osoba, která není poplatníkem. Takový závěr však není správný, neboť zhotovitel sice 

y  wr r 
r

provádí platbu přímo správci poplatku, avšak činí tak v intenetch 164 odst. 4 daňového řádu, 
podle kterého správce daně přijme  každou platbu daně, i když není provedena daňovým 

~: r . r • subjektem, azachází s. ní stejným způsobem, jako by ji vykonal daňový subjekt. Jinými slovy přesto, 
že platbu místního poplatku za užívání veřejného prostranství odvádí zhotovitel, správce poplatku 
s ní nakládá tak, jako by ji platil poplatník. Uvedený závěr současně nemění nic na povinnosti 
poplatníka (v tomto případě investora), podat řádné ohlášení, a to at`' už osobně, nebo na základě 
zastoupení podle 25 a násl. daňového řádu." 

Statutární město Ostrava, stejně jako autor komentáře Mgr. , 
u 

aprobuje při identifikaci  osoby, která . : . 
užívá veřejné prostranství, druhý názor, tzn. v prospěch a za jakým účelem je veřejné prostranství: 
užíváno. Na základě tohoto názoru vyžadují městské obvody statut:árniho města Ostrava při identifikaci 
osoby -- uživatele veřejného prostranství (tj. poplatníka), aby ohlášení záboru podle Či. 4 OZ Y SMa 
Č. 1812019 bylo podáno poplatníkem, tj. osobou, která získala stavební povolení (investor) nebo osobou 
zmocněnou — zhotovitelem, pokud splňuje zákonné podmínky, tj. zhotovitel (zmocněnec) se prokáže pinou 

. moci od investora (zmocnitele). 

Dále Vám sdělujeme, že každé daňové či správní řízení je založeno na individuálním posouzení stavu věci 
, a informace námi poskytnuté jsou ryze obecného charakteru a nepředjímají výsledek jakéhokoli případného 
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~ r 
řízení. Informační zákon není určen k tornu, aby vytvářel nové informace či jakkoli anticipoval průběhy či. 

výsledky řízení a rozhodnutí v nich. 

Odpc►věd' na dotaz uvedený pod bodem 4: 

Dohled a kontrolu nad správnou aplikací OZV SMQ Č. 18/2019 vykonává v rámci Statutárního města 

Ostrava odbor interního auditu a kontroly a odbor financí a rozpočtu. 

S pozdravem 
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