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N AÂ L E Z

UÂ stavnõÂho soudu CÏ eskeÂ republiky

JmeÂnem CÏ eskeÂ republiky

UÂ stavnõÂ soud CÏ eskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 11. dubna 1995 o naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu
v BenesÏoveÏ na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce Tehov o mõÂstnõÂch poplatcõÂch

takto:

Dnem vyhlaÂsÏenõÂ tohoto naÂlezu ve SbõÂrce zaÂkonuÊ se zrusÏuje ustanovenõÂ obsazÏeneÂ v cÏl. 3 obecneÏ zaÂvazneÂ
vyhlaÂsÏky obce Tehov o mõÂstnõÂch poplatcõÂch, prÏijateÂ ObecnõÂm zastupitelstvem v TehoveÏ dne 5. brÏezna 1991, ve
zneÏnõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce Tehov ze dne 26. ledna 1993, a vyjaÂdrÏeneÂ vyÂrazem ¹lesoparkª.

Ve zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂsti se naÂvrh zamõÂtaÂ.

PrÏedseda UÂ stavnõÂho soudu CÏ eskeÂ republiky:

JUDr. Kessler v. r.

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 80 / 1995CÏ aÂstka 17 Strana 963
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USUklPo
Ukládání povinnosti

Pl. ÚS 24/94

> 1. Interpretace pojmu ve�ejného prostranství, obsaženého v § 4
odst. 2 zákona o místních poplatcích, musí respektovat rozsah
samostatné, resp. p�enesené p�sobnosti obce.

2. Podle �l. 87 odst. 1 písm. a), b) Ústavy �eské republiky
rozhoduje Ústavní soud o zrušení nejenom zákon� a dalších právních
p�edpis�, nýbrž i jejich jednotlivých ustanovení. Ustanovením p�itom
nutno rozum�t jakoukoli �ást textu právního p�edpisu s normativním
obsahem. Je jím tedy výraz, obsahující jakékoli jazykové prost�edky,
jehož smyslem je vyjád�ení právní normy nebo n�kterého z komponent�
její skutkové podstaty (nap�. okruhu subjekt� nebo situací), resp.
právního následku (tj. právní povinnosti nebo sankce). V daném p�ípad�
výraz "lesopark" vyjad�uje rozsah skutkové podstaty právní normy,
ozna�uje totiž jeden z možných designát� pojmu "ve�ejné prostranství",
s jehož užitím spojuje posuzovaná vyhláška vznik právní povinnosti
(zaplatit místní poplatek). <

Plénum
Ústavního soudu �eské republiky

rozhodlo o návrhu p�ednosty Okresního ú�adu v Benešov� na zrušení obecn� závazné vyhlášky
obce Tehov, o místních poplatcích, p�ijaté Obecním zastupitelstvem v Tehov� dne 5. b�ezna
1991, ve zn�ní obecn� závazné vyhlášky obce Tehov ze dne 26. ledna 1993, t a k t o :

Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákon� se zrušuje ustanovení, obsažené v �l.
3 obecn� závazné vyhlášky obce Tehov, o místních poplatcích, p�ijaté Obecním
zastupitelstvem v Tehov� dne 5. b�ezna 1991, ve zn�ní obecn� závazné vyhlášky obce Tehov
ze dne 26. ledna 1993, a vyjád�ené výrazem "lesopark,".

Ve zbývající �ásti se návrh z a m í t á.

O d � v o d n � n í

I.

Dne 21. �íjna 1994 obdržel Ústavní soud �eské republiky návrh p�ednosty Okresního ú�adu
v Benešov� na zrušení obecn� závazné vyhlášky obce Tehov, o místních poplatcích, p�ijaté
Obecním zastupitelstvem v Tehov� dne 5. b�ezna 1991, ve zn�ní obecn� závazné vyhlášky obce
Tehov ze dne 26. ledna 1993. Zn�ní uvedené vyhlášky je následující:

"Obecní zastupitelstvo v Tehov� schválilo dne 26. ledna 1993 zm�ny a dopl�ky k obecn�
závazné vyhlášce o místních poplatcích, vyplývajících ze zákona �. 337/1992 Sb. a
novelizace zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Vyhláška je vydávána podle ust.
zák. �NR �. 565/1990 Sb., ve zn�ní zm�n a dopl�k� a zákona �. 410/1992 Sb., o obcích, v
úplném zn�ní, jak vyplývá ze zm�n a dopl�k� zák. �. 367/1990 Sb.

P�vodní vyhláška, ú�inná od 20. b�ezna 1991, z�stává v platnosti ve zn�ní zm�n a
dopl�k� obsažených ve vyhlášce schválené dne 26. ledna 1993.

Oddíl I.
Základní ustanovení
�l. l

Obec Tehov vybírá tyto poplatky:

a) poplatky ze ps�,

b) poplatek za užívání ve�ejného prostranství,

c) poplatek z reklamních za�ízení,

d) poplatek ze vstupného,

e) poplatek z ubytovací kapacity v rekrea�ních a vzd�lávacích za�ízeních,

f) poplatek z prodeje alkoholických nápoj� a tabákových výrobk�,

g) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst v reg. obce.

Oddíl II.
Poplatek ze ps�
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�l. 2

Poplatek ze ps� platí fyzická osoba a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci
p�íslušné podle místa svého trvalého pobytu /zák. �. 135/1982 Sb./.

Poplatek ze ps� se platí ze ps� starších 6 m�síc�, vyjma ps� užívaných k doprovázení
nebo ochran� osob nevidomých, bezmocných a držitel� pr�kazu ZTP/P /zvláš� t�žce postižený
s pr�vodcem/.

Sazba poplatku �iní ro�n�: za prvního psa K� 30,-, za druhého a každého dalšího psa K�
30,-.

Vlastník psa je povinen podat ústní hlášení na Obú. o skute�nosti, že se stal
vlastníkem psa i v p�ípad�, že ješt� nevznikla poplatková povinnost. Vlastník psa je
povinen zaplatit poplatek bez vym��ení do 31. b�ezna každého roku. Vznikne-li poplatková
povinnost b�hem roku, platí se poplatek ze ps� od prvého dne m�síce následujícího po dni,
kdy poplatková povinnost vznikla. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit
poplatek ze ps� uplynutím m�síce, ve kterém tuto skute�nost poplatník oznámil obci.
Zjišt�ný p�eplatek se vrátí, �iní-li více než K� 20,-.

Oddíl III.
Poplatek za užívání ve�ejného prostranství
�l. 3

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání ve�ejného
prostranství. Rozumí se tím umíst�ní za�ízení k poskytování služeb, umíst�ní skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní
akce a pot�eby tvorby filmových a televizních d�l. Z akcí po�ádaných na ve�ejném
prostranství bez vstupného, nebo jejichž výt�žek je ur�en na charitativní a ve�ejn�
prosp�šné ú�ely, se poplatek neplatí. Ve�ejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou
zejména všechna místa na návsi, na obecní komunikaci, silnici, h�išt�, ve�ejná zele�,
lesopark, ve�. prostranství u obj. stp. 110, stp. 117.

V pochybnosti je obecní zastupitelstvo oprávn�no rozhodnout, zda ve sporném p�ípad� jde
o ve�ejné prostranství.

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které
užívají ve�ejné prostranství uvedeným zp�sobem.

Užívá-li tutéž �ást ve�ejného prostranství n�kolik uživatel�, odpovídají za zaplacení
celého poplatku spole�n� a nerozdíln�. Obec m�že uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z
nich.

�l. 4

Poplatek se vybírá po�ínaje dnem, kdy za�alo užívání ve�ejného prostranství, do dne,
kdy poplatník oznámil obecnímu ú�adu, že užívání ve�ejného prostranství skon�ilo, za�ízení
bylo odstran�no a prostranství uvedeno do stavu p�edání a p�evzetí /odstran�no lešení,
odvezen materiál, zrušen stánek, zahlazen výkop, zaseta zele� apod./.

Od poplatku za užívání ve�ejného prostranství jsou osvobozeni po�adatelé akcí bez
vstupného, nebo akcí, jejichž výt�žek je ur�en na charitativní a ve�ejn� prosp�šné ú�ely a
dále jsou osvobozeny invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na
ve�ej. prostranství.

�l. 5

Sazby poplatku �iní:

a - za umíst�ní stánk�, pult�, kiosk� k prodejním ú�el�m, v�etn� manipula�ního
prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží K� 2,-/m2/a den

b - za použití ve�ejného prostranství k umíst�ní stavebních za�ízení, k umíst�ní
skládky stavebního materiálu p�i stavb� obytného domu/�/, na skládky všeho druhu, které
nebyly povoleny K� 10,-/m2/den pro fyzické a právnické osoby cizí /nemající povolení
obce/. Za použití ve�ejného prostranství na povolení obce �iní sazba K� 5,-/m2/den. Za
použití ve�ejného prostranství fyzickými a právnickými osobami provozující povolenou
�innost, trvale v obci bydlícími, �iní sazba K� 2,-/m2/den.

�l. 6

Poplatek je splatný do 15ti dn� ode dne doru�ení rozhodnutí o vym��ení poplatku na ú�et
obce.

Oddíl IV.
�l. 7
Poplatek z reklamního za�ízení

Poplatek z reklamního za�ízení se vybírá za písemná, obrazová, sv�telná a zvuková
oznámení, umíst�ná �i provozovaná na ve�ejných prostranstvích, ve ve�ejn� p�ístupných
místnostech.

Poplatek z reklamního za�ízení platí fyzická nebo právnická osoba, která oznámení
uvedená v odst. 1 umístila nebo provozuje.

Ve�ejné prostranství v obci je ur�eno v �l. 3 této vyhlášky. Ve�ejn� p�ístupné
místnosti v obci jsou: /nap�íklad: budova školy, budova pož. zbrojnice, budova stp. 117,
restaura�ní místnosti RÚ, budovy na pp. �. 111/stp. 116/1, budova �ekárny, budovy bytového
hospodá�ství obce. V p�ípad� pochybnosti je obecní ú�ad oprávn�n rozhodnout, zda ve
sporném p�ípad� jde o ve�ejn� p�ístupné místnosti v obci.
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�l. 8

Od poplatku z reklamního za�ízení jsou osvobozeni provozovatelé reklamy sledující
charitativní a jiné humanitární cíle. Poplatek z reklamy neplatí z e zákona podnikatelé za
umíst�ní ozna�ení p�edm�tu �innosti na svých provozovnách a za umíst�ní vlastních
reklamních za�ízení uvnit� své provozovny. Poplatek z reklamních za�ízení se neplatí za
umíst�ní reklamních za�ízení politických a volebních stran po dobu volební kampan�. Dále
za reklamní za�ízení sledující charitativní a jiné humanitární cíle, p�ípadn� z dalších
osvobození podle místních podmínek.

�l. 9

Sazba poplatku �iní:

Sazba poplatku �iní 3 % ceny za provád�ní reklamy, pokud je reklama provád�na bez
úplaty nebo nelze-li prokázat její cenu, je základem pro stanovení poplatku cena v míst�
obvyklá. Poplatek je splatný ro�n� do 30. zá�í kalendá�ního roku.

Oddíl V.
Poplatek ze vstupného
�l. 10

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a
akce obdobného charakteru. Z akcí, jejichž celý výt�žek je ur�en na charitativní a ve�ejn�
prosp�šné ú�ely, se poplatek neplatí.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci po�ádají.

Sazba poplatku ze vstupného �iní 10 % z úhrnné �ástky vybraného vstupného. Obec m�že po
dohod� s poplatníkem poplatek stanovit také ro�ní paušální �ástkou. Poplatek je splatný do
15 dn� ode dne uspo�ádaní akce.

Oddíl VI.
Poplatek z ubytovací kapacity v rekrea�ních a vzd�lávacích za�ízeních
�l. 11

Poplatek z ubytovací kapacity v rekrea�ních a vzd�lávacích za�ízeních platí právnické
osoby, které za�ízení vlastní nebo které k n�mu mají právo hospoda�ení a fyzické osoby,
které podnikají podle zvláštních p�edpis� /zákon �. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání
ob�an�/.

�l. 12

Sazba poplatku z ubytovací kapacity v rekrea�ních a vzd�lávacích za�ízeních �iní K� 2,-
za každé l�žko a den bez ohledu na jeho využití. Poplatek se stanoví vynásobením po�tu
l�žek v objektu podle stavu k l. lednu každého roku sazbou poplatku /K� 2,-/ a po�tem dn�
v roce. Do celkového po�tu l�žek se nezahrnují l�žka, ur�ená k ubytování pracovník�
zajiš�ujících provoz objektu.

�l. 13

Poplatek z ubytovací kapacity v rekrea�ních a vzd�lávacích za�ízeních je splatný
jednorázov�, a to do 31. �ervence každého roku. Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez
vym��ení.

Oddíl VII.
Poplatek z prodeje alkoholických nápoj� a tabákových výrobk�
�l. 14

Poplatek z prodeje alkoholických nápoj� /alkoholické nápoje ve smyslu zákona o místních
poplatcích jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než
O,75 objemového procenta alkoholu/ a tabákových výrobk� platí fyzické a právnické osoby
provozující restaura�ní, kavárenské, ubytovací nebo jiné pohostinské služby, ve kterých se
prodávají alkoholické nápoje a tabákové výrobky.

�l. 15

Sazba poplatku �iní 5 % z prodejní ceny alkoholických nápoj� a tabákových výrobk�.
Poplatek z prodeje alkoholických nápoj� a tabákových výrobk� je splatný bez vym��ení
�tvrtletn�, nejpozd�ji do 15. následujícího m�síce po uplynutí kalendá�ního �tvrtletí.
Poplatník je povinen vést denní realizaci tržeb za tyto výrobky.

Oddíl VIII.
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst

Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem v obci i osadách na všech
místech, kde je jinak vjezd zakázán dopravní zna�kou. "Vybraným místem" je kup�íkladu kat.
p. �. 1569/1 ozn. "lesopark" - obecní les.

�l. 16

Poplatek za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst platí fyzická nebo
právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst.
Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném
míst�, osoby jim blízké, manželé t�chto osob a jejich d�ti. Dále osoby, které ve vybraném
míst� užívají nemovitost k hospodá�ské �innosti obce nebo osoby, které jsou držiteli
pr�kazu ZTP a jejich pr�vodci.

�l. 17

Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst �iní K�
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20,-/den.

Oddíl IX.
Ustanovení spole�ná a záv�re�ná
�l. 18

Nebudou-li poplatky zaplaceny /odvedeny/ v�as nebo ve správné výši, vym��í obec
poplatek platebním vým�rem a m�že zvýšit v�as nezaplacené /neodvedené/ poplatky až o 50 %.
Vym��ené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

�l. 19

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako p�estupek podle
zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích.

�l. 20

Správu poplatk� uvedených v této vyhlášce vykonává obec Tehov a p�i �ízení ve v�cech
daní a poplatk� se postupuje podle zákona �. 337/1992 Sb. Obec m�že ke zmírn�ní nebo
odstran�ní tvrdosti v jednotlivých p�ípadech poplatky snížit nebo prominout.

�l. 21

Poplatky nelze vym��it ani vymáhat po uplynutí t�í let od konce kalendá�ního roku, ve
kterém se obec dov�d�la o skute�nosti, která je p�edm�tem poplatk�. Od konce kalendá�ního
roku, ve kterém se poplatník od obce dov�d�l o úkonu provedeném k vym��ení nebo vymáhání
poplatk�, b�ží nová t�íletá lh�ta.

�l. 22

Poplatky nelze vym��it ani vymáhat, uplyne-li od konce kalendá�ního roku, v n�mž
nastala skute�nost, která je p�edm�tem poplatku, 10 let.

�l. 23

Úplným zn�ním vyhlášky se neruší p�vodní vyhláška schválená 5. 3. 1991, z�stává v
platnosti ve zn�ní zm�n a dopl�k� /viz �l. l-24 úplného zn�ní vyhlášky schválené dne 26.
ledna 1993./.

�l. 24

Zrušují se ostatní vyhlášky o místních poplatcích vydané po 20. 3. 1991.

�l. 25

Tato vyhláška nabývá ú�innosti 15. dnem po vyv�šení, tj. 11. 2. 1993.

Okresní ú�ad v Benešov� rozhodnutím ze dne 20. zá�í 1994, �. j. KP/199/1994, pozastavil
podle § 62 odst. 1 zákona �. 367/1990 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, výkon uvedené
vyhlášky.

Ve svém návrhu, podaném podle § 64 odst. 3 zákona �. 182/1993 Sb. p�ednosta Okresního
ú�adu v Benešov� konstatuje, že napadená vyhláška byla vydána v samostatné p�sobnosti obce
ve smyslu § 14 odst. 1 písm. h) zákona �. 367/1990 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�, p�i�emž namítá rozpor �l. 3 citované vyhlášky se zákonem �. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Uvedený rozpor spat�uje navrhovatel ve
skute�nosti, že mezi ve�ejná prostranství vyhláška �adí rovn�ž lesopark, u n�hož
neexistuje bližší specifikace. Podle zjišt�ní Okresního ú�adu v Benešov� však ve vyhlášce
zmi�ovaný lesopark zahrnuje lesní pozemky, které podle názoru navrhovatele nelze považovat
za ve�ejná prostranství. V návrhu se dále poukazuje na rozpor se zákonem �. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, rovn�ž u dalších ustanovení,
obsahujících pojem ve�ejná prostranství (navrhovatel uvádí oddíly I., IV., VI., VII.),
p�i�emž v petitu navrhuje zrušit celou vyhlášku.

V písemném vyjád�ení ze dne 1. prosince 1994, podaném podle § 69 zákona �. 182/1993
Sb., starosta obce Tehov k návrhu p�ednosty Okresního ú�adu v Benešov� na zrušení obecn�
závazné vyhlášky obce Tehov, o místních poplatcích, p�ijaté Obecním zastupitelstvem v
Tehov� dne 5. b�ezna 1991, ve zn�ní obecn� závazné vyhlášky obce Tehov ze dne 26. ledna
1993, setrvává na stanovisku, podle kterého napadená vyhláška není v rozporu se zákonem o
místních poplatcích. Argumentace, obsažená v uvedeném stanovisku, p�edstavuje rekapitulaci
sporu obce Tehov a Okresního ú�adu v Benešov� o kvalifikaci pozemku �. par. 1569/56 v
katastrálním území Tehov.

V �ízení o zrušení právních p�edpis� je Ústavní soud �eské republiky podle § 68 odst. 2
zákona �. 182/1993 Sb. povinen také zkoumat, zdali byl napadený právní p�edpis vydán
ústavn� p�edepsaným zp�sobem. Z tohoto d�vodu si Ústavní soud �eské repu bliky vyžádal od
Obecního zastupitelstva v Tehov� zaslání dokument�, osv�d�ujících �ádné p�ijetí napadené
vyhlášky (tj. zápisu z jednání obecního zastupitelstva, potvrzujícího pot�ebné kvorum a
pot�ebnou v�tšinu), jakož i její �ádné vyhlášení ve smyslu zákona �. 367/1990 Sb., o
obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Uvedené skute�nosti byly potvrzeny zápisy ze
zasedání Obecního zastupitelstva v Tehov�, konaných dne 5. b�ezna 1991 a dne 26. ledna
1993, osv�d�ujícími zákonem vyžadované kvorum i v�tšinu, jakož i potvrzením o vyv�šení
p�edm�tné vyhlášky.

Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona �. 182/1993 Sb. Ústavní soud �eské republiky m�že
se souhlasem ú�astník� upustit od ústního jednání, nelze-li od tohoto jednání o�ekávat
další objasn�ní v�ci. Vzhledem ke skute�nosti, že citované ustanovení lze vztáhnout na
posouzení p�edm�tné v�ci, Ústavní soud �eské republiky si vyžádal od ú�astník� �ízení
vyjád�ení, zdali souhlasí s upušt�ním od ústního jednání. Svým podáním ze dne 15. b�ezna
1995 starosta obce Tehov a podáním ze dne 10. listopadu 1994 p�ednosta Okresního ú�adu v
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Benešov� vyjád�ili s návrhem Ústavního soudu �eské republiky souhlas.

Podle § 56 zákona �. 182/1993 Sb. se nález Ústavního soudu �eské republiky vyhlašuje
vždy ve�ejn�, a to i v p�ípadech, kdy se na základ� § 44 odst. 2 cit. zákona upustilo od
ústního jednání. Ústavní soud stanovil ve�ejné vyhlášení p�ijatého nálezu na den 25. duben
1995.

II.
II/a

Ústavní soud �eské republiky v �ízení o zrušení zákon� a jiných právních p�edpis� (tedy
i v �ízení o zrušení právního p�edpisu obce) posuzuje obsah zákona nebo jiného právního
p�edpisu podle hledisek, obsažených v ustanovení § 68 odst. 2 zákona �. 182/1993 Sb., k
nimž u obecn� závazné vyhlášky obce pat�í kompetence (zákonné zmocn�ní), soulad s právními
p�edpisy vyššího stupn� právní síly a dodržení právní úpravy normotvorného procesu.

K platnosti napadené vyhlášky Ústavní soud �eské republiky provedl již výše uvedená
zjišt�ní.

II/b

Podle ustanovení § 15 zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní
pozd�jších p�edpis�, p�i p�ijetí obecn� závazné vyhlášky o místních poplatcích, upravující
rovn�ž poplatek za užívání ve�ejného prostranství, je obecní zastupitelstvo povinno rovn�ž
ur�it místa, která jsou v obci ve�ejným prostranstvím. Obec je p�itom vázána legální
definicí pojmu ve�ejného prostranství, obsaženou v § 4 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

�l. 3 obecn� závazné vyhlášky obce Tehov, o místních poplatcích, �adí k ve�ejným
prostranstvím rovn�ž "lesopark". Uvedený pojem ve vyhlášce není blíže definován ani ur�en
ozna�ením parcel, které jsou za lesopark považovány.

Z návrhu p�ednosty Okresního ú�adu v Benešov�, jakož i z vyjád�ení starosty obce Tehov
k n�mu, vyplývá, že se lesoparkem podle �l. 3 citované vyhlášky rozumí par. �. 1569/56
kat. ú. Tehov. Podle výpisu z pozemkového katastru Katastrálního ú�adu v Benešov� ze dne
19. listopadu 1993 je uvedený pozemek charakterizován jako les. Okresním ú�adem v Benešov�
bylo krom� toho p�edloženo rozhodnutí Ministerstva lesního hospodá�ství a
d�evozpracujícího pr�myslu �eské republiky ze dne 27. dubna 1990, �. j. 826/OLH/90/274,
kterým byla stanovena právní povaha pozemku, nacházejícího se na par. �. 1569/56 kat. ú.
Tehov. Podle § 6 zákona �. 96/1977 Sb., o hospoda�ení v lesích a státní správ� lesního
hospodá�ství, byl uvedený pozemek vyhlášen za les zvláštního ur�ení, a to za les v okolí
za�ízení lé�ebny preventivní pé�e (§ 23 odst. 4 zákona �. 61/1977 Sb., § 1 odst. 2 písm.
b) vyhlášky �. 13/1977 Sb.).

Posuzování právní povahy p�edm�tného pozemku se stalo rovn�ž sou�ástí rozhodnutí
Krajského soudu v Praze ze dne 3. b�ezna 1994, �. j. 20 Ca 5/93-42, o zrušení rozhodnutí
Okresního ú�adu v Benešov� ze dne 16. �ervence 1993, �. j. Fin 754/93, kterým bylo zm�n�no
rozhodnutí obce Tehov, platební vým�r �. 4/1993, ze dne 27. kv�tna 1993. Po provedených
zjišt�ních Krajský soud v Praze k uvedené otázce konstatoval, že pozemek �. par. 1569/56 v
kat. ú. Tehov je les, a to podle charakteristiky druhu pozemku, vedeného ve všech právn�
závazných dokumentech. Sou�asn� dosp�l k záv�ru, podle kterého z demonstrativního vý�tu
míst, považovaných za ve�ejná prostranství (§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích), je
z�ejmé, že ve�ejným prostranstvím není les u obce.

Okresním ú�adem v Benešov� bylo krom� toho Ústavnímu soudu �eské republiky p�edloženo
stanovisko Ministerstva životního prost�edí �eské republiky ze dne 1. zá�í 1994, �. j.
1922/80319/94, ve kterém je vyjád�en odmítavý názor k možnosti za�azení les� zvláštního
ur�ení mezi ve�ejná prostranství ve smyslu zákona �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Ve stanovisku se k uvedenému záv�ru dochází na základ�
interpretace ustanovení § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích, jenž definuje ve�ejná
prostranství vyjmenováním p�íklad�, které ani vzdálen� nep�ipomínají charakter p�edm�tného
pozemku, tj. les, nebo� všechny jsou plochami ostatními podle zákona �. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitostí.

II/c

Demonstrativní vý�et p�ípad�, který je definován v § 4 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, obsahuje i pojmy "parky a ve�ejná
zele�". Obsah t�chto pojm� je vymezen v p�íloze vyhlášky �. 126/1993 Sb., která "zele� v
zástavb�" (jíž se rozumí okrasná zahrada, uli�ní a sídlištní zele�) i "ostatní ve�ejnou
zele�" (jíž se rozumí parky a jiné plochy funk�ní a rekrea�ní zelen�) za�le�uje do rámce
širšího pojmu "ostatní plochy" (§ 2 odst. 1 písm. b) zákona �. 344/1992 Sb.).

V napadené vyhlášce obsažený pojem "lesopark" je pojmem, jehož obsah není vymezen
právním �ádem; uvedený pojem není obsažen ani v zákon� �. 61/1977 Sb., o lesích, ve zn�ní
pozd�jších p�edpis�, ani v zákon� �. 96/1977 Sb., o hospoda�ení v lesích a státní správ�
lesního hospodá�ství, ani v zákon� �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, resp. ve
vyhlášce �. 126/1993 Sb., a kone�n� ani v zákon� �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a
krajiny.

Pojem "lesopark" umož�uje tudíž dv� interpretace.

První je chápaní tohoto pojmu ve významu parku nebo jiné plochy funk�ní a rekrea�ní
zelen�, a tedy ve významu ostatní plochy (nikoli ve významu lesního pozemku). Podle této
interpretace není možno pozemek, v katastru nemovitostí ozna�ený jako pozemek lesní,
subsumovat pod ve�ejné prostranství - lesopark. Z tohoto d�vodu je nutno tuto interpretaci
vylou�it.
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Druhou interpretací ve vyhlášce obce Tehov obsaženého pojmu "lesopark" je "ú�elový
les", a to podle p�ílohy vyhlášky �. 126/1993 Sb., jehož druhem je rovn�ž "les zvláštního
ur�ení" podle § 23 odst. 4 zákona �. 61/1977 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, p�i�emž z
hlediska § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích by se jednalo o další prostor, p�ístupný
každému bez omezení a nacházející se v katastru obce.

Ani tato interpretace však není akceptovatelná. D�vodem je skute�nost, že podle zákona
�. 96/1977 Sb., o hospoda�ení v lesích a státní správ� lesního hospodá�ství, ve spojitosti
s § 20 odst. 1 a p�ílohami zákona �. 425/1990 Sb., o okresních ú�adech, úprav� jejich
p�sobnosti a o n�kterých dalších opat�eních s tím souvisejících, ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�, státní správa lesního hospodá�ství nespadá do samostatné ani do p�enesené
p�sobnosti obce, nýbrž spadá do p�sobnosti orgán� státní správy, a její režim je upraven
zmín�ným zákonem �. 96/1977 Sb. Obdobn� jako v p�ípad� nálezu Ústavního soudu �eské
republiky o zrušení �l. III obecn� závazné vyhlášky obce Vráž, o místním poplatku za
užívání ve�ejného prostranství, sp. zn. Pl. ÚS 19/94, nutno konstatovat, že interpretace
pojmu ve�ejného prostranství, obsaženého v § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích, musí
respektovat rozsah samostatné, resp. p�enesené p�sobnosti obce. Napadené ustanovení �l. 3
obecn� závazné vyhlášky obce Tehov, o místních poplatcích, je tudíž v rozporu s § 13 a 14
a s § 21 zákona �. 367/1990 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.

Podle �l. 87 odst. 1 písm. a), b) Ústavy �eské republiky rozhoduje Ústavní soud o
zrušení nejenom zákon� a dalších právních p�edpis�, nýbrž i jejich jednotlivých
ustanovení. Ustanovením p�itom nutno rozum�t jakoukoli �ást textu právního p�edpisu s
normativním obsahem. Je jím tedy výraz, obsahující jakékoli jazykové prost�edky, jehož
smyslem je vyjád�ení právní normy nebo n�kterého z komponent� její skutkové podstaty
(nap�. okruhu subjekt� nebo situací), resp. právního následku (tj. právní povinnosti nebo
sankce). V daném p�ípad� výraz "lesopark" vyjad�uje rozsah skutkové podstaty právní normy,
ozna�uje totiž jeden z možných designát� pojmu "ve�ejné prostranství", s jehož užitím
spojuje posuzovaná vyhláška vznik právní povinnosti (zaplatit místní poplatek).

Návrh na zrušení dalších �ástí uvedené vyhlášky (oddíl� I., IV., VI., VII.) byl
zamítnut, protože v nich obsažený pojem ve�ejného prostranství se zrušujícím výrokem,
týkajícím se �l. 3, dostává do souladu se zákonem �. 367/1990 Sb., ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�.

V petitu svého návrhu navrhovatel požadoval zrušení vyhlášky celé. Jelikož nezd�vodnil
protiústavnost, resp. protizákonnost jejích jednotlivých ustanovení, a protože v �ízení
nebyla prokázána žádná souvislost mezi ustanovením, které bylo zrušeno a ostatními
ustanoveními napadené vyhlášky, byl návrh ve zbývající �ásti zamítnut.

P o u � e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu �eské republiky se nelze odvolat.

V Brn� 11. dubna 1995


