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Právní úprava vztahující se k místním 

poplatkům

• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

• zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v

souvislosti s přijetím daňového řádu

• zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů



Metodické materiály MVČR k OZV

o místních poplatcích

www.mvcr.cz/odk

odkaz Metodická pomoc obcím

sekce Metodické materiály k zákonným zmocněním pro vydávání 

OZV



Které ustanovení umožňuje obcím

vydávat OZV o místních poplatcích?

§ 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích (formálně změněn):

„Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které

upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví

• konkrétní sazbu poplatku,

• vznik a zánik poplatkové povinnosti,

• lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,

• splatnost,

• úlevy a případné osvobození od poplatků.

U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci

podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.“

obsahové náležitosti OZV



1. Předmět  a subjekt poplatku

• Vymezuje zákon o místních poplatcích, nelze je rozšiřovat

• 9 typů místních poplatků

Změna u místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt:

ubytovatel (plátce poplatku) již neručí za splnění povinnosti 

poplatníka zaplatit místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Nejčastější rozpory v OZV:

• rozšíření předmětu poplatku nad rámec zákona

(např. vybírání místního poplatku za průchod náměstím, 

zpoplatnění držení psa mladšího 3 měsíců, apod.)



2. Sazba

• Maximální hranice určena zákonem o místních poplatcích.

• Dolní hranici zákon stanoví jen u MP za VHP a jiné technické 
herní zařízení.

• Paušální sazbu lze zavést jen v případech, které uvádí zákon o 
místních poplatcích.

K 1. 1. 2011 beze změny

Rozpory v OZV:

OZV stanoví sazby, které překračují limity dané zákonem.



3. Vznik a zánik poplatkové povinnosti

• Vymezuje časový úsek, ze který lze vybírat místní poplatek.

K 1. 1. 2011 beze změny

Nejčastější rozpory v OZV: 

• Zpoplatnění zvláštního užívání veřejného prostranství až do doby, 
dokud není veřejné prostranství uvedeno do původního stavu.



4. Splatnost

• Zákon o místních poplatcích nestanoví žádná omezení, splatnost 

je nastavitelná dle uvážení obce (jednorázově, ve splátkách, v 

jakém časovém horizontu apod.)

K 1. 1. 2011 beze změny

Nedostatek v OZV:

• Nestanovení splatnosti místního poplatku (poplatek nelze vybrat)



5. Ohlašovací povinnost, lhůty k jejímu plnění

• Do 1. 1. 2011 zákon nestanovil náležitosti ohlašovací povinnosti.

ZMĚNY K 1. 1. 2011

• Od 1. 1 . 2011 zákon stanoví přesný obsah ohlašovací povinnosti (nový §

14a zákona o místních poplatcích).

• Lhůty k jejímu plnění nejsou zákonem upraveny, doporučujeme však lhůty 

v minimální délce 8 dnů (s ohledem na úpravu v daňovém řádu).

• Nastane-li změna v ohlášených skutečnostech, je poplatník povinen 

změněné skutečnosti ohlásit v zákonné lhůtě 15 dnů.

Nedostatky v OZV u ohlašovací povinnosti:

• Stanovena jediná forma pro splnění ohlašovací povinnosti (rozpor s § 71

DŘ).

• Nedodržení min. 15denní lhůty k ohlášení změn (rozpor s § 14a odst. 3

ZMP).



6. Úlevy a osvobození

• OZV může stanovit úlevy (= snížení poplatkové povinnosti) či 
osvobození od poplatku (= úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti) nad 
rámec zákona o místních poplatcích.

• Předpokladem je, že taková ustanovení musí být formulována obecně 
a nesmějí být založena na ústavně nepřípustném rozlišování neboli 
diskriminaci.

ZMĚNA K 1. 1. 2011

• Od 1. 1. 2011 nelze využít institut individuálního prominutí poplatku a
jeho příslušenství, tj. zvýšení poplatku (byl zrušen § 16). K odstranění
tvrdosti dopadu regulace v OZV lze proto využít úlev či osvobození.



Rozpory v OZV související s uplatněním nároku na osvobození či

úlevy:

• Podmiňování nároku na osvobození plynoucí přímo ze ZMP stanovením

dalších povinností.

• Stanovení každoročního dokládání nároku na osvobození od poplatku,

resp. opakovaně požadované ohlášení, že osvobození trvá (rozpor s § 14a

odst. 3 ZMP).



Shrnutí změn 

v zákoně o místních poplatcích k 1. 1. 2011

Věcné změny:

• Stanoven obsah ohlašovací povinnosti (nový § 14a)

• Zrušena možnost individuálního prominutí poplatku (zrušen § 16)

• Ubytoval již neručí za splnění povinnosti poplatníka (ubytované 
osoby) zaplatit poplatek za lázeňský a rekreační pobyt  (§ 3)

Změny „formálního charakteru“:

• Jedná se o zrušení některých ustanovení zákona o místních 
poplatcích, neboť jejich obsah je řešen samotným daňovým řádem 
(§ 12, § 13,) či o zpřesnění jejich dosavadního znění  a přizpůsobení
obsahu daňového řádu (§ 3, §11, § 14)



Kontakty na odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy:

Oddělení Liberec: Centrum odboru:

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 26, Adresa: náměstí Hrdinů 3,

460 01 Liberec 140 21, Praha 4, 

Tel: 974460710 Tel: 974 816 411 / 429

Fax: 974460719 Fax: 974 816 816

E: mail: dozorlb@mvcr.cz E-mail: odbordk@mvcr.cz

www. mvcr.cz/odk

mailto:dozorlb@mvcr.cz
mailto:odbordk@mvcr.cz

