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Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

• daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona      
(čl. 11 odst. 5 Listiny). 

 

• povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona 
a v jeho mezích a jen při zachování základních práv               
a svobod.“  (čl. 4 odst. 1 Listiny) 

 

• zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat 
obecně závazné vyhlášky.“ (čl. 104 odst. 3 Ústavy) 
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Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

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

pozdějších předpisů 

hmotně-právní a částečně procesně-právní úprava 

 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

procesně-právní úprava 
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Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů - § 4  

  

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, 

neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. 
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Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 
§ 1 zákona o místních poplatcích 

 

Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"): 

a) poplatek ze psů, 

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství,   

d) poplatek ze vstupného, 

e) poplatek z ubytovací kapacity, 

f)  poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 
míst a částí měst, 

g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 
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Legislativní změny v oblasti místních poplatků v letech 

2012 a 2013 

 

• zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů  

• zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se 
zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách 
daňových a pojistných zákonů  

• zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů             
v souvislosti se zavedením základních registrů  

• zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon                     
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů  
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Legislativní změny v oblasti místních poplatků v roce 

2012 

zákon č. 329/2011 Sb. 

•  v § 2 odst. 2 se slova „které byl přiznán III. stupeň 
mimořádných výhod podle zvláštního právního 
předpisu,1a)“ nahrazují slovy „která je držitelem průkazu 
ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a),“.  

 Poznámka pod čarou č. 1a zní:„1a) Zákon č. 329/2011 Sb.,                     
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů.“.  

• v § 3 odst. 2 písm. a) se slova „kterým byl přiznán III. 
stupeň mimořádných výhod“ nahrazují slovy „které jsou 
držiteli průkazu ZTP/P“. 

• účinnost 1. ledna 2012 
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Legislativní změny v oblasti místních poplatků v roce 

2012 

zákon č. 458/2011 Sb. 

• v § 1 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 15 
zrušuje. Dosavadní písmena h) a i) se označují jako 
písmena g) a h). 

• § 10a se zrušuje. 

• přechodné ustanovení - při výpočtu a správě poplatku podle             
§ 10a zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti čl. VII tohoto zákona, za období přede dnem nabytí 
účinnosti čl. VII tohoto zákona, se postupuje podle zákona                     
č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti             
čl. VII tohoto zákona, a obecně závazných vyhlášek obcí vydaných 
podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• účinnost 1. ledna 2012 
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Legislativní změny v oblasti místních poplatků v roce 

2012 

zákon č. 142/2012 Sb. 

 

• vložen nový § 16 upravující využívání referenčních údajů 

ze základního registru obyvatel,  údajů z informačního 

systému evidence obyvatel a údajů z informačního 

systému cizinců pro účely řízení o místních poplatcích 

 

• účinnost 1. července 2012 
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Legislativní změny v oblasti místních poplatků v roce 

2012 

zákon č. 174/2012 Sb. 

• u poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  
–  rozšířen okruh poplatníků 

–  zvýšení horní hranice sazby poplatku, 

• zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho 
zákonného zástupce za zaplacení poplatku, 

• přechodné ustanovení - poplatkové povinnosti za 
kalendářní rok 2012 a za předchozí kalendářní roky se 
řídí dosavadními právními předpisy.  

• účinnost 1. července 2012  
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Nejčastější nedostatky v OZV o místních poplatcích  

• stanovení sazby v rozporu se zákonem, 

• omezení důkazních prostředků při prokazování 
nároku na osvobození či úlevu, 

• diskriminační ustanovení při stanovení sazeb , 
osvobození či úlev, 

• používání neurčitých pojmů, 

• stanovení lhůty u ohlašovací povinnosti kratší 8 dnů, 

• nestanovení splatnosti poplatku, 

• stanovení zpětné účinnosti OZV, 

• chybné vyhlášení OZV,  

• nezaslání vydané OZV Ministerstvu vnitra. 
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Zpoplatnění systému nakládání  s odpady    

• úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů (§ 17 

odst. 5 zákona o odpadech) 

• poplatek za komunální odpad (§ 17a zákona                           

o odpadech) 

•  místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (§ 10b zákona o místních 

poplatcích) 
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Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

§ 17 odst. 5 zákona o odpadech 

• od fyzických osob.  

• na základě smlouvy.  

• smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat 

výši úhrady.  

• vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za 

komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
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Poplatek za komunální odpad      

 § 17a zákona o odpadech 

• poplatník - fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká 

komunální odpad. 

• plátce - vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální 

odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství 

vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem 

toto společenství.  

• plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.  
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Poplatek za komunální odpad      

  

• maximální výše poplatku - dle předpokládaných 
oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu 
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na 
jednotlivé poplatníky  
– podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů 

připadajících na jednotlivé nemovitosti  

     nebo 

– podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto 
odpadu.  

 

• v poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené                   
s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu.  
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Poplatek za komunální odpad      

   

• správu poplatku vykonává obec (§ 17a odst. 3 zákon         
o odpadech) 

• neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve 
správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která 
na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem            
(§ 17a odst. 4 zákon o odpadech) 

• při správě poplatku za komunální odpad se postupuje 
podle daňového řádu (§ 17a odst. 6 zákon o odpadech) 

• poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem 
za provoz systému (§ 17a odst. 1 zákon o odpadech) 
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Místní poplatek za provoz systému    

§ 10b) zákona o místních poplatcích 
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Místní poplatek za provoz systému 

 Změny v zákoně o místních poplatcích mají za následek, 

že pokud budou obce v   roce 2013, chtít nadále vybírat 

místní poplatek za systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (dále také „poplatek za systém nakládání                  

s komunálním odpadem“), budou muset vydat nové 

obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu                

s novelizovaným zněním zákona. Ten ve svém 

přechodném ustanovení uvádí, že poplatkové povinnosti 

vzniklé v kalendářním roce 2012 a dříve se řídí 

dosavadními právními předpisy.   
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Místní poplatek za provoz systému 

Poplatník 

Podle ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích je poplatníkem: 

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 

republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 

než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 

republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu 

delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího 

azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 

ochranu cizinců, 
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Místní poplatek za provoz systému 

Poplatník 

Podle ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích je poplatníkem: 

  

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 

žádná fyzická osoba. 
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Místní poplatek za provoz systému 

Poplatník 

  Pokud obec při zavedení tohoto poplatku obecně závaznou 

vyhláškou do jejího obsahu přejímá ustanovení o vymezení 

poplatníka (§10b odst. 1 zákona o místních poplatcích), je povinna 

toto ustanovení převzít v celém jeho rozsahu. 

   V případě, že má obec zájem určitou skupinu poplatníků 

osvobodit, doporučuje metodika toto osvobození provést formou 

výslovného osvobození, nikoliv úpravou (vynecháním některé ze 

skupiny nebo podskupiny zákonem vymezeného okruhu poplatníků) 

zákonného vymezení okruhu poplatníků přejímaného ze zákona o 

místních poplatcích. 
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Místní poplatek za provoz systému 

Výklad pojmů z oblasti odpadového hospodářství 

používaných v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích 

• netříděný komunální odpad 

• svoz a sběr 
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Místní poplatek za provoz systému 

Sazba poplatku   

Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji: 

a) dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních 

poplatcích částka se stanovenou horní hranicí 250 Kč 

za osobu a kalendářní rok. Výši této částky stanoví 

obec libovolně dle svého uvážení, aniž by ji v obecně 

závazné vyhlášce zdůvodňovala. 
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Místní poplatek za provoz systému 

Sazba poplatku   

Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji: 

b)  dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních 

poplatcích částka, kterou zastupitelstvo obce stanoví 

ve výši naposledy známých (v době schvalování 

obecně závazné vyhlášky) nákladů obce na sběr            

a svoz netříděného komunálního odpadu za 

„předchozí kalendářní rok“  rozpočítaných na všechny 

poplatníky. Výše této složky poplatku nesmí 

přesáhnout zákonem stanovený limit 750 Kč za osobu 

a kalendářní rok. 
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Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu 

 

• obec musí v obecně závazné vyhlášce provést 
rozúčtování nákladů na každou osobu poplatníka. 

• rozúčtování je možno uvést přímo u příslušného 
článku nebo samostatně v příloze, která je nedílnou 
součástí obecně závazné vyhlášky. 

• netříděným komunálním odpadem se rozumí odpad, 
který zbude po vytřídění obcí (obecně závaznou 
vyhláškou vydanou na základě § 17 odst. 2 zákona             
o odpadech)stanovených složek komunálního odpadu, 
tedy směsný odpad. 
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Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu 

 Při tomto rozúčtování přitom obec vychází z: 

• aktuálních údajů o počtu poplatníků, tedy z počtu 
poplatníků,který je obci znám v době přípravy obecně 
závazné vyhlášky.   

• nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za „předchozí kalendářní rok“.  

 Pokud se například obec rozhodne v průběhu roku 2012 vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví místní poplatek za 
systém nakládání s komunálním odpadem na kalendářní rok 2013 
s účinností od 1. ledna 2013, lze za „předchozí kalendářní rok“ 
považovat rok 2012 v případě, že obci jsou již známé definitivní 
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vzniklé 
v tomto roce. 
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Místní poplatek za provoz systému 

Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu 

 Při tomto rozúčtování přitom obec vychází z: 

• aktuálních údajů o počtu poplatníků, tedy z počtu 
poplatníků,který je obci znám v době přípravy obecně 
závazné vyhlášky.   

• nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za „předchozí kalendářní rok“.  

 Pokud se například obec rozhodne v průběhu roku 2012 vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví místní poplatek za 
systém nakládání s komunálním odpadem na kalendářní rok 2013 
s účinností od 1. ledna 2013, lze za „předchozí kalendářní rok“ 
považovat rok 2012 v případě, že obci jsou již známé definitivní 
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vzniklé 
v tomto roce. 
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Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu 

 Při tomto rozúčtování přitom obec vychází z: 

• aktuálních údajů o počtu poplatníků, tedy z počtu 
poplatníků,který je obci znám v době přípravy obecně 
závazné vyhlášky.   

• nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za „předchozí kalendářní rok“.  

 Pokud se například obec rozhodne v průběhu roku 2012 vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví místní poplatek za 
systém nakládání s komunálním odpadem na kalendářní rok 2013 
s účinností od 1. ledna 2013, lze za „předchozí kalendářní rok“ 
považovat rok 2012 v případě, že obci jsou již známé definitivní 
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vzniklé 
v tomto roce. 
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Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu 

 Při tomto rozúčtování přitom obec vychází z: 

• aktuálních údajů o počtu poplatníků, tedy z počtu 
poplatníků,který je obci znám v době přípravy obecně 
závazné vyhlášky.   

• nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za „předchozí kalendářní rok“.  

 Pokud se například obec rozhodne v průběhu roku 2012 vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví místní poplatek za 
systém nakládání s komunálním odpadem na kalendářní rok 2013 
s účinností od 1. ledna 2013, lze za „předchozí kalendářní rok“ 
považovat rok 2012 v případě, že obci jsou již známé definitivní 
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vzniklé 
v tomto roce. 
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 Vzhledem k proměnlivosti nákladů na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu je obvykle nezbytné každoročně druhou 
složku poplatku upravit změnou (novelizací) nebo vydáním nové 
obecně závazné vyhlášky.  

 Pokud však samozřejmě sazba poplatku již dosahuje povolené 
maximální výše, resp. rozúčtování nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu na osobu se oproti 
předchozímu roku nemění, vyhlášku není nutno  a ani nelze za 
účelem navýšení této složky sazby poplatku měnit. 

  Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu však musí obec provádět každoročně                      
a i v případech, kdy se výše poplatku nemění a vyhlášku není 
třeba novelizovat, musí být schopna rozúčtování nákladů na 
příslušný kalendářní rok doložit. 
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Osvobození a úlevy od poplatku 
•  slouží k zohlednění rozdílných podmínek a potřeb u různých skupin 

poplatníků 

• osvobození a úlevy musí být v obecně závazné vyhlášce vymezeny 
jasně, přesně a způsob prokazování nároku na osvobození nebo 
úlevu by neměl být omezován a nesmí být diskriminační. 

•  možnost osvobození  

– některých skupin poplatníků z důvodu nepřiměřené tvrdosti 
zákona (nahrazení prominutí poplatku) 

– osob, které jsou sice v obci hlášeny k pobytu, nicméně 
dlouhodobě žijí mimo její území a žádný odpad tak fakticky 
neprodukují.  

– některých atypických skupin obyvatel, kterými jsou například děti 
umístěné v dětských domovech apod. 
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Osvobození a úlevy od poplatku 

• vznik ani ztrátu nároku na osvobození nebo úlevu 
nedoporučuje metodika vázat na prokázání skutečnosti 
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu v termínu 
stanoveném obecně závaznou vyhláškou.  

• pokud jde o osvobození nebo úlevu vyplývající ze 
zákona o místních poplatcích, ani zde zákon nespojuje 
ztrátu nároku na osvobození s prokázáním podmínky 
osvobození v určité lhůtě. Prokázání osvobození by 
mělo být uplatněno poplatníkem při plnění ohlašovací 
povinnosti nebo popř. realizováno v rámci odvolacího 
řízení k rozhodnutí o stanovení poplatku.   
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Ohlašovací povinnost 

• dle ust. § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích je 

obec oprávněna v obecně závazné vyhlášce stanovit 

ohlašovací povinnost a lhůty pro její plnění.  

• rozsah údajů, které poplatník v ohlášení uvádí, je pak 

uveden v § 14a odst. 1 a 2.  

• změnu údajů uvedených v ohlášení je poplatník povinen 

dle ust. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Jelikož se 

jedná o lhůtu stanovenou zákonem, musí obec tuto 

zákonnou lhůtu v obecně závazné vyhlášce respektovat. 
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 Splatnost poplatku 

• ust. § 14 zákona o místních poplatcích umožňuje obci             

v obecně závazné vyhlášce stanovit splatnost poplatku.  

• s ohledem na praxi metodika obci doporučuje, aby                

v obecně závazné vyhlášce stanovila zvláštní lhůty 

splatnosti poplatku v případě cizinců. Splatnost poplatku 

lze v takovém případě stanovit například do 15 dnů od 

uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti. 
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Poplatkové období 

• poplatkovým obdobím je kalendářní rok.  

• obec by proto měla stanovit poplatek „za systém 

nakládání s komunálním odpadem“ vždy na celý 

kalendářní rok s účinností od 1. ledna až do posledního 

dne příslušného kalendářního roku, aniž by výši tohoto 

poplatku v průběhu roku měnila. Obcím se proto 

doporučuje, aby obecně závazné vyhlášky stanovující 

tento poplatek vydávaly v dostatečném předstihu tak, 

aby nabyly účinnosti právě ke dni 1. ledna příslušného 

kalendářního roku. 
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Placení poplatku v případě změny v průběhu 

kalendářního roku 

• v případě změny místa pobytu, změny vlastnictví stavby 

určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného 

domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí                

v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 

měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném 

kalendářním roce.  

• dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro 

stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni 

tohoto měsíce. 
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Placení poplatku za více osob 

• 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 obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 

jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek 

platí.  

• osoba, která platí poplatek za více fyzických osob, není z 

titulu svého postavení plátcem a z tohoto důvodu jí obec 

nemůže uložit žádné jiné povinnosti.  
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Společná odpovědnost za zaplacení poplatku 

• v případě, že byl poplatník v době vzniku poplatkové 

povinnosti nezletilý. 

• zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní 

postavení jako poplatník a obecní úřad může v případě, 

že poplatek není zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z 

nich.  

• toto ustanovení nelze dle přechodného ustanovení 

novely aplikovat na poplatkové povinnosti vzniklé v 

kalendářním roce 2012 a dříve. 
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§ 11 zákona o místních poplatcích 

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo 

ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek 

platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem. 

 

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas 

nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek 

platebním výměrem k přímé úhradě. 
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Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

§ 11 zákona o místních poplatcích 

 

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo 
část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 

(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem,              
s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují. 
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 Nález Pl. ÚS 9/10 
 Zákon o místních poplatcích obecně zakotvil možnost sankčního navýšení poplatku           

v případě jeho řádného nezaplacení a stanovil základní pravidla, zejména horní 
hranici tohoto navýšení.Pokud samospráva nepřipraví do příslušné vyhlášky hodnoty 
tohoto navýšení, jde v intencích ustanovení § 11 zákona o místních poplatcích při 
navyšování o otázku volného uvážení správce poplatku, limitovaného pouze 
zmiňovaným trojnásobkem základní stanovené hodnoty poplatku. V tomto směru je 
tato obecná právní úprava pro praxi zřejmě dostačující, každopádně je odrazem vůle 
zákonodárce, přičemž vhodnost či správnost jím zvoleného řešení není předmětem 
zkoumání ze strany Ústavního soudu. 

 Na druhou stranu, pokud samospráva hodnoty navýšení stanoví, musí z toho správce 
poplatku vycházet a jeho diskreční pravomoc je v daném směru omezena. A to 
přípustně, ne-li dokonce žádoucím způsobem. Ustanovení § 14 odst. 2 zákona               
o místních poplatcích vypočítává příklady "podrobností" vybírání poplatků, které obec 
ve vyhlášce upraví. Byť stanovení hodnoty navýšení poplatku zde výslovně uvedeno 
není, představit si to jistě lze, neboť výčet je jednak demonstrativní a jednak 
kvantifikace navýšení poplatku do příkladného výčtu svou povahou zapadá. 

 Ústavní soud nevidí důvod, aby obec, pokud může stanovit např. splatnost, úlevy či 
dokonce osvobození od poplatku, nemohla stanovit hodnoty jeho sankčního 
navýšení. Jde o úkon, který se stanovením vlastní sazby poplatku souvisí a svým 
způsobem na něj navazuje. Jinými slovy se Ústavní soud přiklonil k interpretaci, 
podle níž kvantifikace sankčního navýšení patří mezi "podrobnosti vybírání poplatku", 
které má § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích na mysli. Hranici či omezení 
správního uvážení tak v posuzované věci zastupitelstvo vystavělo v mezích své 
zákonné kompetence. 
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Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 
§ 12 zákona o místních poplatcích 

 

 (1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit 

poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku 

tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně                 

a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě 

stejné procesní postavení jako poplatník. 

  

 (2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný 

zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich. 
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§ 13 zákona o místních poplatcích - zrušen 
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§ 14 zákona o místních poplatcích 

(1) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti 
obce, která je ve svém území zavedla.  

(2) 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.  

(3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.  
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§ 14a zákona o místních poplatcích 

 

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede  

 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní 
firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, 
místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická 
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat           
v poplatkových věcech,  

 

 b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně 
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti              
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí             
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,  

 

 c)  údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.  
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Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 
§ 14a zákona o místních poplatcích 

  

(2)  Poplatník nebo plátce, 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  adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.  

  

(3)  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala.  
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§ 15 zákona o místních poplatcích 

 

Působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto 

zákona je výkonem přenesené působnosti.  

 
  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

§ 16 zákona o místních poplatcích   

 

(1) Obecní úřad a krajský úřad využívají pro účely řízení o 

místních poplatcích  

 a)  referenční údaje ze základního registru obyvatel,  

 b)  údaje z informačního systému evidence obyvatel,  

 c)  údaje z informačního systému cizinců.  

  

  

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

§ 16 zákona o místních poplatcích   

    

(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  
 a)  příjmení,  

 b) jméno, popřípadě jména,  

 c) adresa místa pobytu,  

 d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil           
v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,  

 e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo 
území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území          
k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí,  

 f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.  
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www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

§ 16 zákona o místních poplatcích   

 

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou  
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b)  datum narození,  

c)  místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,  

d)  rodné číslo,  

e)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

f)   adresa místa trvalého pobytu,  

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území 
České republiky,  

h) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresa místa 
pobytu zákonných zástupců.  
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www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

§ 16 zákona o místních poplatcích   

  

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) rodné číslo,  

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil 
na území České republiky, místo a okres narození,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

f)  druh a adresa místa pobytu na území České republiky,  

g) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.  
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www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

 

§ 16 zákona o místních poplatcích   

 

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním 

případě použít vždy jen takové údaje, které jsou 

nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které 

jsou vedeny jako referenční údaje v základním 

registru obyvatel, se využijí z informačního 

systému evidence obyvatel nebo informačního 

systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 

předcházejícím současný stav.  
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www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek ze psů 

§ 2 zákona o místních poplatcích 

• platí držitel psa staršího 3 měsíců 

• sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní 
rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož 
držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 
až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého 
dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až            
o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden 
rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu i započatých kalendářních měsíců.  

 

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

§ 3 zákona o místních poplatcích 

• platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají 

v lázeňských místech a v místech soustředěného 

turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, 

pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.   

• Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 

15,-Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-

li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek 

týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.  

 

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

§ 4 zákona o místních poplatcích 

• platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 

prostranství  k provádění výkopových prací, umístění 

dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 

prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 

obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého 

parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro 

kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby 

filmových a televizních děl.  

 

 

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

§ 4 zákona o místních poplatcích 

• sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 

10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného 

prostranství a každý i započatý den. Za užívání 

veřejného prostranství k umístění prodejních nebo 

reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může 

obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může 

stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální 

částkou.  

• povinnost obce vymezit zpoplatněná veřejná prostranství 

 

 

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek ze vstupného 

§ 6 zákona o místních poplatcích 

• platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají ze 
vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní 
akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně 
vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto 
zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce 
zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý 
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné 
účely, se poplatek neplatí.  

•  sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné 
částky vybraného vstupného. Obec může po dohodě            
s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.  
 

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek z ubytovací kapacity 

§ 7 zákona o místních poplatcích 

• platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, 
která poskytla přechodné ubytování v zařízeních 
určených k přechodnému ubytování za úplatu.  

 

• poplatku ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací 
kapacita  
– v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů          

a žáků,  

– ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou 
užívána jako hotelová zařízení, 

– v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.  

 

 

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek z ubytovací kapacity 

§ 7 zákona o místních poplatcích 

• sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 Kč za 
každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě                 
s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.  

• ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako 
u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3 odst. 
4) s výjimkou údaje o účelu pobytu.  

 

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

do vybraných míst a částí měst  

§ 10 zákona o místních poplatcích 

• platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k 
vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak 
vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.  

• poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící 
nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto 
osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají 
nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou 
držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.  

• sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst činí až 20 Kč za den. Obec může po dohodě s 
poplatníkem stanovit poplatek také paušální částkou.  

  

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek za provoz systému …  (za odpady)  

§ 10b) zákona o místních poplatcích 

 

  

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku … 

§ 10c zákona o místních poplatcích 

• platí vlastník stavebního pozemku) zhodnoceného 

možností připojení na obcí vybudovanou stavbu 

vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o 

vodovodech a kanalizacích (po 1.lednu 2002).  

• má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo 

více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně                 

a nerozdílně.  
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