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Novela zákona o místních poplatcích 

Zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,   

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

   

schválen: 15. září 2015 

 

rozeslán/platnost od: 14. října 2015 

 

účinnost:  1. ledna 2016 

s výjimkou ustanovení týkajících se možnosti prominutí 

poplatku, ta nabývají účinnosti 29. října 2015   
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Novela zákona o místních poplatcích 

Novela zákona přináší:   

 

 osvobození některých poplatníků od místního poplatku za 

odpady 

 

 možnosti prominutí místního poplatku   

 

 změnu odpovědnosti za placení poplatku nezletilými 
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Osvobození od místního poplatku za komunální 

odpad  

Od poplatku je dle § 10b odst. 3 osvobozena fyzická osoba, která je  

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,  

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním 

postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí 

sociální služby, nebo  

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 

seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 
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Osvobození od místního poplatku za 

„komunální odpad“ 

§ 10b odst. 6  

  

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví 

stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu 

nebo změny umístění podle odstavce 3 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. 
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Prominutí místního poplatku za „komunální odpad“ 

§ 16a  

  

Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění 

tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek 

podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k 

okolnostem daného případu ospravedlnit.  
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Prominutí poplatku 

 § 16b  

  

1) Obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho 

příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, 

zejména živelních událostech.  

2) Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem 

poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní 

moci tohoto rozhodnutí.  

3) Rozhodnutí oznamuje obecní úřad vyvěšením na své úřední 

desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  
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Placení poplatků u nezletilých 

§ 12  

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.  

2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému 

zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.  

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit 

poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 
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Přechodná ustanovení 

  

1) Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a 

povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně 

závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

2) Ustanovení § 16a a 16b zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti ustanovení čl. I bodu 4 tohoto zákona, lze 

použít pro poplatek nebo jeho příslušenství vzniklé před tímto 

dnem.    
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Připravované změny zákona o místních poplatcích 

Nový zákon o odpadech 

Poplatek za komunální odpad podle § 17a současného zákona o 

odpadech zákona o odpadech bude transformován a zařazen do zákona 

o místních poplatcích. 
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Připravované změny zákona o místních poplatcích 

Novelizace zákona o místních poplatcích 

 Zvýšení maximální možné sazby u poplatku za povolení k vjezdu s 

motorovým vozidlem. 

 Zákonné osvobození u poplatku za „komunální odpad“ se již nebude 

vztahovat na osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním 

postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo 

chráněném bydlení. 

 Časové omezení možnosti obce vydat OZV stanovující poplatek za 

„zhodnocení stavebního pozemku“. 

 Možnost obce upravit způsob placení a den platby poplatku odlišně od 

daňového řádu. 
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 Vzory obecně závazných vyhlášek 

Stávající vzory OZV o místních poplatcích jsou komplexní a upravují: 

• Skutečnosti vyplývající ze zákona (z důvodu přehlednosti pro 

adresáta OZV) 

• Podrobnosti jejich vybírání (§ 14 odst.2), zejména: 

 sazbu poplatku 

 vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti 

 splatnost 

 úlevy a osvobození  
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Vzory obecně závazných vyhlášek 

Kromě stávajících vzorů jsou připravovány „základní“ vzory, které 

budou upravovat pouze podrobnosti vybírání poplatku (§ 14 odst.2), 

zejména: 

 sazbu poplatku 

 vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti 

 splatnost 

 úlevy a osvobození (nad rámec zákona) 

 

 

ODPADNE NUTNOST REAGOVAT NA DROBNÉ NOVELIZACE 

ZÁKONA 



Metodická doporučení k tvorbě OZV 



Metodická doporučení k tvorbě OZV 



Metodická doporučení k tvorbě OZV 
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Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra 

 

 Novelizace zákonů o územních 

samosprávných celcích 

(zákon č. 106/2016 Sb.) 
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Schvalovací proces 

 

 Návrh byl dne 13. 4. 2015 předložen Poslanecké sněmovně (veden 

jako sněmovní tisk č. 454 

    

 Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 106/2016 Sb. dne 6. dubna 

2016 

 

  Účinnost: „Prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 

po dni vyhlášení“, tj. od 1. 7. 2016 
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Co novela přináší? 

 Řešení územních anomálií („obec v obci“) 

 

 Odstranění aplikačních problémů spojených s vazbou zákonů na NOZ 

 

 Oprávnění obce k využívání údajů z evidence obyvatel a registrů k 

oceňování významných událostí občanů obce a změny při zřizování 

výborů pro národnostní menšiny 

 

 Změny v oblasti výborů pro národností menšiny a označování uliv v 

jazyce národností menšiny 
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Dotazy ? 

 

 
…děkuji za pozornost. 
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Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra 

Náměstí Hrdinů 3 

140 21  Praha 4 

Telefon:  974 816 411 

  974 816 429 

Fax:   974 816 816 

E-mail:  odbordk@mvcr.cz 

Web:   www.mvcr.cz/odk 
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