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Úvod 

 Bakalářská práce pojednává o místních poplatcích vybíraných na území 

České republiky. 

 Místní poplatky jsou poplatky, které se dotýkají každého z nás. Jsou 

vybírány obcí na základě zákona prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. 

Zatímco pro nás jako pro občany obce mohou být místní poplatky značnou 

finanční přítěží, pro obce mohou znamenat značný finanční příjem, neboť příjmy 

z místních poplatků plynou do místního rozpočtu obce, která je vybírá na svém 

území. Jedná se tak o jednu z mála možností, jak obec může ovlivňovat příjmovou 

stránku svého rozpočtu.  

 Práce je rozdělena celkem do 7 kapitol. Prvních 6 kapitol nahlíží 

na problematiku místních poplatků z teoretického hlediska, kdežto poslední sedmá 

kapitola je zaměřena na místní poplatky v konkrétních vybraných obcích. První 

kapitola pojednává o pojmu "veřejná správa" a jejímu následnému dělení, tedy 

o státní správě a z větší části samosprávě, zejména pak samosprávě územní. Druhá 

kapitola se zabývá vymezením obce, jejími působnostmi, obecně závaznou 

vyhláškou a rozpočtem obce, který s tímto tématem také souvisí. Třetí kapitola je 

věnována poplatku obecně a jeho dělení na poplatky správní, místní, soudní a 

ostatní. V následující kapitole jsou charakterizovány poplatkové prvky jako je 

poplatkový subjekt, poplatkové období, co znamená výše sazby či poplatková 

splatnost a jiné. Pátá kapitola pojednává o funkcích místních poplatků a podrobně 

analyzuje jednotlivé místní poplatky zvlášť. V poslední teoretické kapitole 

se zabývám novelou zákona o místních poplatcích č.565/1990 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích") a jejích dopadech. 

V sedmé kapitole mé práce charakterizuji místní poplatky v obci Rynárec a obci 

Pelhřimov. 

 Cílem této bakalářské práce je podat ucelený pohled na problematiku 

místních poplatků v České republice včetně rozboru jednotlivých místních 

poplatků dle zákona o místních poplatcích. Dalším cílem je představení a analýza 

místních poplatků ve dvou vybraných obcích.  
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1.Veřejná správa 

 Veřejnou správou rozumíme správu vykonávanou ve veřejném zájmu. 

Opakem veřejné správy je správa soukromá, která je vykonávána v zájmu 

soukromém a je pro ni charakteristické, že může zavazovat pouze osoby, které 

jsou ve specifickém vztahu k dané správě. Veřejná správa je mnohem více vázána 

právem, platí zde "co není dovoleno, je zakázáno", může se chovat pouze 

"secundum legem", tedy na základě a v mezích zákona. 

 Veřejnou správu chápeme buď to jako činnost státních nebo jiných 

veřejných orgánů, nebo jako instituce, které veřejnou správu vykonávají. 

V prvním případě mluvíme o pojetí materiálním, v druhém případě o pojetí 

formálním. 

 Veřejná správa může být uskutečňována jako správa vrchnostenská svou 

mocenskou formou příkazů a zákazů podle práva veřejného (trestání) nebo jako 

správa nevrchnostenská. Při vrchnostenské správě je veřejný orgán vázán 

zásadou, že státní moc lze uplatňovat pouze jen v mezích zákona. Jestliže je 

veřejná správa uskutečňována jako nevrchnostenská, je veřejná správa brána jako 

velká pečovatelka občanů, přičemž využívá především norem soukromého práva 

(př. úklid veřejných míst, provoz divadel, škol, zřizování nemocnic, hospodářská 

práva atd.).1 Veřejná správa se skládá ze dvou částí, a to státní správy a 

samosprávy, přičemž obě tyto složky lze dále členit. 

Obr. č.1 Dělení správy v České republice 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 
1KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str.16-17 
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1.1. Státní správa 

 Státní správa je jedna ze složek veřejné správy, prostřednictvím které se 

realizuje veřejná moc. Struktura státní moci se rozděluje na moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní, přičemž státní správa je součástí moci výkonné. Státní správu 

vykonávají orgány státní správy, které vystupují jménem státu. Státní správa může 

být vykonávána přímo prostřednictvím organizačních složek státu a správních 

úřadů nebo nepřímo prostřednictvím veřejnoprávních korporací či jejich orgánů, 

popřípadě jiných soukromoprávních subjektů s přeneseným výkonem státní 

správy.2 

 Vykonavateli státní správy jsou vláda a ministerstva jako ústřední správní 

orgány, dále jiné správní úřady (např. Úřad průmyslového vlastnictví, Český 

statistický úřad, Český úřad bezpečnosti práce), veřejné ozbrojené sbory nebo jiné 

veřejné sbory (např. Správa požární ochrany, Policie ČR) a jiné subjekty, na které 

byl výkon státní správy přenesen nebo jim byl propůjčen (např. úřad práce, 

finanční úřad).3 

 Pro státní správu je charakteristický zejména monokratický princip, 

princip vertikální dekoncentrace a princip nadřízenosti a podřízenosti, který je 

spojen s omezením autonomie rozhodování. Orgány státní správy jsou ve své 

činnosti vázány nejen obecně závaznými právními předpisy, ale také interními 

normativními akty a individuálními pokyny vyšších orgánů státní správy určených 

k vyřízení určitých záležitostí, přičemž interní akty a pokyny nesmí být v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy. Vnitřní organizace veřejné správy je 

založena také na principu nadřízenosti a podřízenosti. Správní orgány, respektive 

pracovníci orgánů státní správy jsou zpravidla do svých funkcí ustavováni 

jmenováním.4 

 Mezi základní funkce státní správy patří provádění státní politiky, 

sledování státních zájmů a aplikace zákonů rozhodování o konkrétních právech a 

povinnostech. 

 
2 Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=13004´ 
3 Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=1964 
4Dostupné z:  https://turbo.cdv.tul.cz/mod/book/view.php?id=5959&chapterid=6110 

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=13004
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=1964
https://turbo.cdv.tul.cz/mod/book/view.php?id=5959&chapterid=6110
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1.2. Samospráva 

 Samospráva je vedle státní správy druhou větví veřejné správy, která je 

součástí veřejné moci. Jedná se o konkurenční správní subjekt vůči jiným 

nositelům veřejné moci, kterým se zabraňuje soustředění moci v jediném centru a 

možnosti jejího zneužití. Samospráva tedy podporuje dělbu moci ve státě.5 

 Samosprávou rozumíme určité společenství, ve kterém si jeho členové 

spravují a vedou vlastní záležitosti. Její výkon je svěřen odlišnému subjektu 

od státu, který je při jejím výkonu vázán zákony. Mezi základní charakteristické 

rysy samosprávy patří demokratičnost ve vytváření základních samosprávných 

orgánů, podřízenost (nebo alespoň odpovědnost) ostatních samosprávných orgánů 

základním samosprávným orgánům a typický samosprávný kolegiální orgán. 

Samosprávné orgány jsou zpravidla do své funkce ustavovány volbou. Neexistuje 

zde vertikální hierarchická struktura, a to ani ve vztahu samosprávy k orgánům 

státu, ale ani v rámci samosprávy samotné. Uplatňuje se zde hierarchie 

horizontální, což znamená, že pracovníci samosprávných orgánů jsou povinni řídit 

se dle pokynů příslušných orgánů samosprávy. Samosprávný orgán se ve své 

činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, nemůže se chovat "contra 

lege", tedy v rozporu s právními předpisy.6 

Základními prvky samosprávy jsou: 

1. území nebo lidská činnost, vůči kterým samospráva působí (např. obec, 

exekutorství) 

2. osoby podřazené samosprávě (např. obyvatelé obce, soudní exekutoři) 

3. existence samosprávy jako právnické osoby veřejného práva se soustavou 

samosprávných orgánů (např. obec se zastupitelstvem a radou, 

Exekutorská komora se Sněmem a Prezidiem) 

4. vlastní hospodaření a rozpočet.7 

 

 
5KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str.20 
6 Pojem samospráva, znaky a druhy. Epravo.cz – Sbírka zákonů, judikatura, právo . [online]. 

28.11.2001 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-samosprava-

znaky-a-druhy-15446.html 
7KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str.21 



 

5 
 

1.2.1. Samospráva zájmová 

 Tento druh samosprávy je spjat s určitým druhem lidské činnosti. Jedná se 

o případ, kdy je právo na samosprávu uděleno subjektům, které spojuje určitý 

společný zájem. Zájmovou samosprávu lze dělit na samosprávu profesní, kde je 

základem povinné členství, samosprávu bez nucené příslušnosti ovšem státem 

vytvořenými veřejnoprávními korporacemi (např. hospodářské komory) a 

na akademickou samosprávu vysokých škol.8 

1.2.2. Územní samospráva 

 Územní samospráva je vždy spjata s určitým územím, přičemž na jednom 

území může působit více územních samospráv různého stupně. Obecně můžeme 

říci, že se jedná o prostorově vymezený funkční celek, který je nadán právem sám 

rozhodovat o svých záležitostech. Stát do těchto záležitostí může zasahovat pouze 

v případech, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným 

zákonem.9 

 Územní samospráva vznikala dvěma způsoby. Prvním způsobem byl 

přirozený vznik, kterým vznikaly obce a města s určitým počtem obyvatel, který 

sídlil na stejném místě. Základem společnosti se tak stala obec, která je nyní 

základním územním samosprávným celkem. Druhým způsobem byl vznik umělý, 

kdy z vůle státu či zákonodárce vznikl vyšší stupeň územní samosprávy 

na regionální úrovni, tedy vyšší územně samosprávný celek. 10 

 Pro každý stupeň územní samosprávy jsou typické tři prvky 

• územní celek, který je geograficky ohraničený - charakteristický 

rys území 

• společenství občanů - charakteristický rys občan 

• samospráva veřejných záležitostí, která se týká daného společenství 

občanů - funkce - vlastní působnost a kompetence.11 

 
8Orgány samosprávy: Charakteristika územní, zájmové a profesní samosprávy. Veřejná 

správa [online]. [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: https://verejnasprava.estranky.cz/clanky/3.-organy-

samospravy.html 

KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str.21 
9ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb.. 1992. 

čl.101 odst.4 
10PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Praha: WoltersKluwer Česká 

republika, 2011. ISBN 978-80-7357-614-1. str. 19 
11PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Praha: WoltersKluwer Česká 

republika, 2011. ISBN 978-80-7357-614-1. str. 20 
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 Samotná Ústava České republiky v čl.8 garantuje právo na samosprávu 

územním samosprávným celkům.12 Územní samosprávě je věnována Hlava VIII., 

přičemž podrobnější fungování je ponecháno na zákonech (Zákon o obcích 

č.128/2000 Sb. a Zákon o krajích č.129/2000 Sb.). Na základě Ústavy v České 

republice existují dva stupně územní samosprávy, a to obce, které jsou základními 

územními samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími územními 

samosprávnými celky.13 Zároveň platí, že obec je vždy součástí vyššího územního 

samosprávného celku.14 Pojem územně samosprávný celek je používán k označení 

veřejnoprávní korporace, která smí vlastnit majetek a hospodařit s ním podle 

vlastního rozpočtu.15 Právě rozpočet je klíčovým pojmem, neboť do něho plynou 

výnosy vybrané za místní poplatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č.1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb.. 1992. čl.8 
13ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č.1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb.. 1992. čl.99 
14ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č.1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb.. 1992. 

čl.100 odst.2 
15ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č 1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb.. 1992. 

čl.101 odst.3 
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2. Obec 

 Jak již bylo zmíněno výše, Česká republika se člení na obce, které jsou 

základními územními samosprávnými celky. Jedná se o územní společenství 

občanů, které má právo na samosprávu.16 V zákoně o obcích je obec definována 

jako základní územní společenství občanů, tvořící územní celek, který je vymezen 

hranicí území obce.17 Jedná se veřejnoprávní korporaci, která má vlastní majetek, 

hospodaří dle vlastního rozpočtu, vystupuje v právních vztazích svým jménem a 

nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Obec pečuje o všestranný rozvoj 

svého území a o potřeby svých občanů a při plnění úkolů chrání též veřejný 

zájem. 18 

Znaky obce jsou: 

1) vlastní území (územní základ obce) 

2) soustava orgánů, jimiž jedná a uskutečňuje svou vůli 

3) právní subjektivita (v právních vztazích vystupuje svým jménem) 

4) právotvorba (vydávání právních předpisů - právní základ obce) 

5) vlastní majetek a hospodaření podle vlastního rozpočtu (ekonomický 

základ obce).19 

 U obce můžeme rozlišit dvě působnosti - působnost přenesenou a 

působnost samostatnou. Jestliže obec vykonává státní správu, jejíž výkon byl 

na ni svěřen zákonem, jedná se o výkon přenesené působnosti. V této působnosti 

může obec vydávat právní předpis zvaný nařízení. V případě, kdy si obec spravuje 

své záležitosti samostatně, jedná se o působnost samostatnou. Do této působnosti 

smí státní orgány a orgány krajů zasahovat pouze vyžaduje-li to ochrana zákona a 

způsobem, který stanový zákon. Rozsah samostatné působnosti lze omezit pouze 

zákonem.20 Pokud působnost obcí upravuje zvláštní zákon a není stanoveno, 

že jde o přenesenou působnost, jedná se vždy o působnost samostatnou.21 

 
16ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č.1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb.. 1992. 

čl.100 odst.1 a 2 
17 Zákon o obcích č.128/2000 Sb. §1 
18 Zákon o obcích č.128/2000 Sb. §ě odst. 1 a 2 
19KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str.94 
20 Zákon o obcích č.128/2000 Sb. §7 odst.1 a 2 
21 Zákon o obcích č.128/2000 Sb. §8 
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2.1. Obecně závazná vyhláška 

 Obecně závazná vyhláška (dále jen "OZV") označuje právní předpis 

(normativní právní akt), který obsahuje právní normy a je vydáván vyššími 

samosprávnými celky, obcemi anebo městskými částmi (obvody) v rámci 

samostatné působnosti. Jedná se o mocenský právní nástroj, který slouží k plnění 

úkolů obce či vyššího samosprávného celku při řešení místních, krajských nebo 

zemských záležitostí.22 

 OZV může na základě čl.104 odst.3 ve své působnosti vydávat 

zastupitelstvo obcí.23 Na základě této vyhlášky obec stanovuje právě místní 

poplatky v rámci své samostatné působnosti.  

 Mezi náležitosti, které musí OZV obsahovat patří označení vydavatele, 

název, úvodní věta, vlastní text, odkazy, poznámky, podpisy a přílohy. Avšak 

ze zákona je nutné pouze označení vydavatele, podpisy a vlastní text, který zákon 

mlčky předpokládá. Další náležitosti se používají buď pro lepší orientaci v OZV 

nebo z hlediska požadavků právní vědy.24 

 Co se týče zavedení místních poplatků, podle zákona o místních poplatcích 

§14 odst.2,  musí OZV obce upravovat sazbu poplatku, lhůtu pro podání ohlášení, 

nevyloučí-li povinnost ohlášení podat a splatnost poplatku. Podle §14 odst.3 

stejného zákona, může být dále v OZV, která upravuje místní poplatky, upraveno 

dále osvobození od poplatku, úleva od poplatku, vyloučení povinnosti podat 

ohlášení, paušální částka poplatku, pokud její použití u tohoto poplatku zákon 

připouští, připouští-li toto zákon, upraví obec i způsob její volby. Dále další 

způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, pokud je způsob placení 

a den platby podle daňového řádu, nebo další lhůtu pro podání změn v podobném 

ohlášení.25 

 Zastupitelstvo obce přijímá OZV usnesením. Na základě zákona o obcích 

§87 je k platnému usnesení potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 

zastupitelstva, nestanoví-li to právní předpis jinak. Podmínkou platnosti OZV 

 
22KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-

720-1274-6. 
23ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 1/1993 Sb.: Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb.. 1992. čl. 

104 odst. 3 
24KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky. Praha: Linde, 2000. ISBN 80-720-1202-9. str. 

89 
25 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §14 odst.2 a odst.3 
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je její vyhlášení, neboli vyvěšení na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, 

kdy dnem vyhlášení je první den vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může 

obec právní předpis uveřejnit způsobem v místě obvyklým. Právní účinnost 

nabývá obvykle 15. dnem po dni vyhlášení, není-li stanovena účinnost pozdější. 

V případech, které vyžadují naléhavý zájem obce, lze stanovit počáteční účinnost 

dříve, nejdříve však dnem vyhlášení.26 

 Dozor nad obsahem a vydáváním OZV vykonává Ministerstvo vnitra 

prostřednictvím odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na základě zákona 

o obcích §123. Kontrolu nad správností OZV se zákonem a jinými právními 

předpisy vykonává Ústavní soud. Je-li OZV obce v rozporu se zákonem, 

Ministerstvo vnitra vyzve obec ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána 

do 60 dnů od doručení výzvy, Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost této OZV a 

stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Jestliže obec zjedná nápravu 

ve stanovené době, Ministerstvo vnitra zruší předešlé rozhodnutí o pozastavení 

účinnosti. Není-li náprava ve stanovené době zjednána, podá Ministerstvo vnitra 

návrh na zrušení OZV obce Ústavnímu soudu. V případě, že Ústavní soud návrh 

odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí o pozastavení účinnosti 

Ministerstva vnitra pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu 

nabude právní moci. Je-li náprava zjednána před vydáním rozhodnutí Ústavního 

soudu, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti OZV zruší do 

15 dnů od sdělení obce o nápravě.27 

2.2. Rozpočet obce 

 Nejdůležitějším nástrojem finančního řízení obce je rozpočet. Územní 

rozpočet je nástrojem prosazování zájmů dané lokality, nástrojem sloužícím 

k realizaci ekonomického a sociálního rozvoje obce, financování politických 

programů a nástrojem k prosazování zájmů obyvatelstva žijícího na daném území. 

Hospodaření obce je závislé na struktuře majetku, daních a dotacích. 28 

 
26Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků: Proces tvorby a vydávání 

obecně závazných vyhlášek 1 obcí – obecná část [online]. Praha: : Ministerstvo vnitra České 

republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 2018 [cit. 2020-02-22]. ISBN 978-80-87544-

93-8. Dostupné z: file:///C:/Users/Dell/Downloads/Metodicke_doporuceni_-_P124-01-1.pdf, str. 

11-15 

Zákon o obcích č.128/2000 Sb. §12 
27 Zákon o obcích č.128/2000 Sb. §123 
28Ing. Miroslava Vojtíšková. Rozpočtové hospodaření pro zastupitele obcí: VÝZNAM ROZPOČTU 

PRO OBECNÍ SAMOSPRÁVY [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018 [cit. 2020-02-24]. 
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 Jelikož přesně definovat pojem rozpočet obce není vůbec lehké, můžeme 

obecně říci, že rozpočet obce je: 

− nástroj k prosazování cílů obecní politiky (jako součásti veřejné politiky) 

− finanční plán, dle kterého obec hospodaří v příslušném rozpočtovém 

období, avšak v některých zemích se sestavují rozpočtové výhledy i 

na několik let dopředu 

− bilance, která bilancuje příjmy a výdaje za rozpočtové období, kterým je 

většinou kalendářní rok 

− decentralizovaný peněžní fond, kde se soustřeďují různé druhy veřejných 

příjmů, které se dále rozdělují a používají na financování veřejných 

statků.29 

 U rozpočtu lze rozlišit tři základní funkce - stabilizační, redistribuční a 

alokační. Na základě funkce stabilizační rozpočet obce svými aktivitami ovlivňuje 

kvalitu života v daném území růstem ekonomického potenciálu daného území. 

V rámci funkce redistribuční dochází k ovlivňování rovnoměrného ekonomického 

a sociálního rozvoje v obcích prostřednictvím přerozdělování části finančních 

prostředků z rozpočtu regionu do rozpočtu obce. Alokační funkcí rozumíme 

financování potřeb obce a zajišťování veřejných statků prostřednictvím finančních 

prostředků v rozpočtu obce.30 

 Rozpočet obce se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Skládá se z příjmů, 

výdajů a ostatních peněžních operacích (včetně tvorby a použití peněžních fondů). 

Pro naše účely je podstatná složka příjmů. Tu právě vedle příjmů vyplývajících 

z vlastnických majetkových práv a hospodářské činnosti právnických osob, které 

obec zřídila či založila, příjmů z vlastní správní činnosti, správních poplatků, 

pokut, výnosů na daních a podílů dle zákona č.243/2000 Sb., dotací ze státního 

 
ISBN 978-80-87544-98-3. Dostupné z: file:///C:/Users/Dell/Downloads/Rozpoctove_hospodareni_

_pro_zastupitele_obci.pdf, str.9 

29PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření obcí a rozpočet. Praha: Codex Bohemia, 1997. ISBN 80-859-

6334-5., str.108 

30Ing. Miroslava Vojtíšková. Rozpočtové hospodaření pro zastupitele obcí: VÝZNAM ROZPOČTU 

PRO OBECNÍ SAMOSPRÁVY [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018 [cit. 2020-02-24]. 

ISBN 978-80-87544-98-3. Dostupné z: 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Rozpoctove_hospodareni__pro_zastupitele_obci.pdf, str. 9 
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rozpočtu nebo státních fondů, dotací z krajů, peněžních darů a příspěvků tvoří 

právě i podíly na příjmech z poplatků, odvodů a pokut. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31Ing. Miroslava Vojtíšková. Rozpočtové hospodaření pro zastupitele obcí: VÝZNAM ROZPOČTU 

PRO OBECNÍ SAMOSPRÁVY [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018 [cit. 2020-02-24]. 

ISBN 978-80-87544-98-3. Dostupné z: 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Rozpoctove_hospodareni__pro_zastupitele_obci.pdf, str. 10 
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3. Poplatek 

 Poplatek můžeme definovat ze dvou hledisek, a to z hlediska teorie právní 

a teorie ekonomické. Existuje řada velmi podobných definic, ale podle plzeňské 

učebnice finančního a daňového práva je poplatek peněžním ekvivalentem za 

služby poskytované veřejným sektorem. Jako takový je účelový, dobrovolný, 

nepravidelný a nenávratný. Z hlediska ekonomické teorie je poplatek také 

účelový, dobrovolný, nepravidelný a nenávratný.32 

 Hlavním rozdílem mezi poplatkem a daní je poplatková ekvivalentnost, 

kdy při placení poplatku je poplatníkovi poskytováno určité protiplnění. Naopak 

u daní se jedná o vybírání prostředků bez jakéhokoli protiplnění. Daň je 

definována jako povinná, pravidelná a zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Jedná se o platbu, která je neúčelová a neekvivalentní. Daň 

se pravidelně opakuje v časových intervalech nebo je nepravidelná a platí 

se za určitých okolností. Ale v praxi jasná hranice mezi poplatkem a daní 

neexistuje, v některých případech má platba charakter částečně daňový a částečně 

nedaňový.33 

3.1.Správnípoplatky 

 Správní poplatky jsou upraveny zákonem č.634/2004 Sb., o správních 

poplatcích. Předmětem poplatku dle tohoto zákona je správní řízení, které je 

upraveno zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu, které 

souvisí s výkonem státní správy. Zpoplatněné úkony jsou vymezeny v položkách 

sazebníku poplatků. Sazebník dále obsahuje úkony, které nejsou předmětem 

poplatku, osvobození od poplatku, zmocnění správního úřadu ke stanovení výše 

poplatku a poznámky upravující podrobnosti k jednotlivým úkonům. Nestanoví-li 

sazebník jinak, úkony, které jsou zahájeny správním úřadem z moci úřední, 

s výjimkou moci úřední, a úkony, které souvisí s přestupkovým a s trestním 

řízením nejsou předmětem poplatku.34 

 
32JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-155-7., s.288 
33JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-155-7., s.287 
34 Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 
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3.2. Místní poplatky 

 Místní poplatky upravuje zákon č.565/1990 Sb., kde předmětem poplatku 

je vybírání poplatků obcí na jejím území v rámci samostatné působnosti 

prostřednictvím OZV. Těmito poplatky se budu podrobněji zabývat později.35 

3.3. Soudní poplatky 

  Poplatky soudní jsou upraveny v zákoně č.549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích. Tyto poplatky jsou vybírány za zápis skutečnosti do veřejného 

rejstříku, který je prováděn notářem na základě žádosti osoby oprávněné k jejímu 

podání, dále za jednotlivé úkony prováděné soudy a správou soudů uvedených 

v sazebníku poplatků a za řízení před soudy České republiky.36 

3.4. Ostatní poplatky 

 Ostatní poplatky jsou upraveny např. zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, zákonem č.173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a 

dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin 

a o změně některých zákonů, nařízením vlády č.150/2015 Sb., o stanovení 

jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje 

přírodní minerální vody, nařízením vlády č.412/2000 Sb., o poplatku za právo 

plout pod státní vlajkou České republiky, vyhláškou č.53/1993 Sb., kterou 

se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení a dalšími právními 

předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 
36Zákon č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 
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4. Poplatkové prvky 

 U poplatku můžeme vymezit tzv. poplatkové prvky neboli náležitosti 

poplatkového vztahu, které jsou vymezeny zákonem. Poplatkové prvky můžeme 

rozdělit na prvky obligatorní a fakultativní. Prvky obligatorní jsou nutné pro 

stanovení poplatkových vztahů, jsou to objekt, subjekt a sazba poplatku. Vedle 

nich existují prvky fakultativní, což jsou např. osvobození od poplatku nebo úleva 

od poplatku. 

4.1. Subjekt poplatku  

 Subjektem poplatku je právnická nebo fyzická osoby, které je udělena 

poplatková povinnost. Rozlišujeme dva subjekty - poplatníka a plátce. Obecně 

řečeno, poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, jejíž činnost, příjmy nebo 

majetek na základě právního předpisu podléhají dani. Poplatník odvádí svůj 

poplatek přímo obci. Naopak plátcem je osoba, na kterou obec převedla svou 

povinnost vypočítat, srazit nebo vybrat poplatek, který následně odvádí 

v zákonem stanovené lhůtě. Dříve mezi plátcem a poplatníkem existoval 

ručitelský vztah, ale již od roku 2010 tento vztah neexistuje. Plátce tedy není 

odpovědný za odvedení poplatku poplatníkem.37 

4.2. Objekt poplatku 

 Objektem neboli předmětem poplatku je určitá právní skutečnost, se kterou 

je spojena poplatková povinnost. Mnohdy poplatek nese své označení podle 

předmětu poplatkové povinnosti - př. poplatek ze psů, poplatek ze vstupného. 

Jeho určení je předpokladem pro stanovení poplatkového základu. U místních 

poplatků představuje předmět poplatků všechny skutečnosti, které zakládají 

poplatkovou povinnost. Předmětem poplatku je např. pes starší tří měsíců, 

povolení za vjezd do vybraných míst, zvláštní užívání veřejného prostranství nebo 

zhodnocení stavebního pozemku vytvořením možnosti připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace, kterou na své náklady vybudovala obec.38 

 
37PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Místní poplatky v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 

978-80-210-6686-1., str. 51 

PELC, Vladimír. Místní poplatky: oprávnění obcí : povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů: 

praktická příručka pro obce. 2. vydání. XVII, 220 stran. ISBN 978-807-4004-544., s. 2 
38PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Místní poplatky v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 

978-80-210-6686-1., str. 51 
38 PELC, Vladimír. Místní poplatky: oprávnění obcí : povinnosti podnikatelů, živnostníků a 

občanů: praktická příručka pro obce. 2. vydání. XVII, 220 stran. ISBN 978-807-4004-544, str. 11-

12 
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4.3. Poplatkový základ 

 Základ poplatku vyjadřuje konkrétní objekt poplatku, ze kterého je 

následně poplatek vyměřen. Poplatkový základ je určen konkrétními 

skutečnostmi, a to buď hospodářskými nebo individuálními, např. držení psa/psů, 

zvláštní užití veřejného prostranství apod. Poplatek je určován podle měřitelné, 

spočitatelné jednotky - př. podle množství psů v držení, podle počtu dnů a rozsahu 

plochy při zvláštním užívání veřejného prostranství atd., jež se násobí 

poplatkovou sazbou.39 

 Poplatkový základ lze rozdělit na valorický a specifický. Valorický 

poplatkový základ je vyjádřen v peněžitých jednotkách (př. zhodnocení 

stavebního pozemku možností připojení na vodovod nebo kanalizaci, částka 

z vybraného vstupného), kdyžto specifický poplatkový základ je vyjádřen 

v nepeněžitých jednotkách (př. počet psů).40 

4.4. Sazba poplatku 

 Na základě sazby místního poplatku je vyměřena celková výše poplatku, 

kterou musí subjekt poplatku uhradit. Jde o finanční částku, která připadá na jednu 

jednotku místního poplatku, například na jednoho psa. 

 Obecně sazby můžeme dělit na pevné a procentní, přičemž procentní je 

vyjádřena procentem z hodnoty základu. U místních poplatků se vždy jedná 

o pevné sazby poplatků, které musí být v OZV vyjádřeny nominální částkou 

za poplatkovou jednotku nebo procentem z poplatkové jednotky. Obec se při 

určení sazby musí pohybovat v mezích zákona o místních poplatcích, kde je 

vymezena horní hranice sazby poplatku nebo určeno rozmezí, v němž se může 

obec při stanovování sazby pohybovat. 41 

4.5. Poplatkové období 

 Poplatkovým obdobím se rozumí doba, která je stanovená zákonem, 

za kterou musí být příslušný poplatek zaplacen. Poplatkové období neplatí 

pro všechny poplatky, neboť některé poplatky jsou vázány na trvání konkrétní 

poplatkově právní skutečnosti - př. poplatek ze vstupného či poplatek za užívání 

 
39 RADVAN, Michal. Místní daně. 1. vyd. Praha: WoltersKluwer ČR, 2012, ISBN 978-80-7357-

932-6, s.34 
40 PELC, Vladimír. Místní poplatky: oprávnění obcí: povinnosti podnikatelů, živnostníků a 

občanů: praktická příručka pro obce. 2. vydání. XVII, 220 stran. ISBN 978-807-4004-544.s 13-14 
41Zavedení a podrobnosti výběru poplatku: sazba poplatku. Odborné semináře pro obce [online]. 

[cit. 2020-01-19]. Dostupné z: https://ucetniportal.cz/wiki/html?item=17336 
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veřejného prostranství. Kdežto u poplatku ze psů nebo poplatku za provoz sytému 

shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů je poplatkové období kalendářní rok. Naproti tomu poplatek 

za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace je pouze jednorázový.42 

4.6. Splatnost poplatku 

  Konkrétní doba splatnosti není v zákoně o místních poplatcích vymezena. 

Podle §14 odst.2 tohoto zákona splatnost konkrétního poplatku určuje obec 

v OZV, ostatně jako sazbu a lhůtu pro podání odhlášení, nevyloučí-li povinnost 

lhůtu podat. Tyto náležitosti je obec povinna v OZV upravit. Splatností poplatku 

je myšlen termín, do kterého musí být poplatek zaplacen. Termín splatnosti 

se odvíjí od poplatkového období nebo od naplnění právně poplatkové 

skutečnosti.43 

4.7. Úlevy a osvobození od poplatku 

 Dalšími náležitostmi, které obec v OZV o místních poplatcích může 

upravit, jsou úleva na poplatku a osvobození od poplatku dle zákona o místních 

poplatcích §14 odst. 3.44 

 Pokud obec upravuje v OZV úlevu na poplatku, jedná se o snížení 

poplatkové povinnosti. Úleva na poplatku může být vyjádřena v procentech, ale  

také pevnou částkou. K úlevám často dochází z důvodů sociálních poměrů 

poplatníka. 

 Osvobozením od poplatku se rozumí úplné vyjmutí z poplatkové 

povinnosti. Jedná se o osvobození od poplatku přímo ze zákona, které zákon 

o místních poplatcích přímo stanoví u konkrétních poplatků nebo o osvobození 

vymezené obcí až v OZV. Jestliže jde o osvobození personální, zákon či OZV 

vyjmenovává určité osoby, které poplatkové povinnosti nepodléhají. V druhém 

 
42 Zákon č. 565/1990 o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 
43Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků [online]. Praha: Ministerstvo 

vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 2015 [cit. 2020-01-19]. ISBN 

978-80-86466-94-1. Dostupné z: file:///C:/Users/Dell/Downloads/Metodicke_doporuceni-

P124_03.pdf, str. 22 

Zákon o místních poplatcích §14 odst.2 ve znění pozdějších předpisů 
44 Zákon o místních poplatcích §14 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů 
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případě se může jednat o osvobození z titulu charakteru akce či zpoplatňované 

skutečnosti.45 

4.8. Poplatková sankce 

 V případě, že subjekt poplatku nesplní svou platební povinnost (nezaplatí 

či neodvede poplatek nebo jeho část včas nebo ve stanovené výši), může mu být 

udělena sankce. Tato sankce musí být vždy uvedena v OZV konkrétního poplatku. 

Podle §11 zákona o místních poplatcích může být sankce stanovena až 

na trojnásobek. Jiné sankce než pořádkové pokuty a pokuty za nesplnění 

povinnosti nepeněžité povahy podle zákona obec uložit nemůže.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45Zavedení a podrobnosti výběru poplatku: úlevy a osvobození od poplatku. Odborné semináře 

pro obce [online]. [cit. 2020-01-19]. Dostupné z: https://ucetniportal.cz/wiki/html?item=17336 
46 Zákon o místních poplatcích §11 ve znění pozdějších předpisů 

PELC, Vladimír. Místní poplatky: oprávnění obcí : povinnosti podnikatelů, živnostníků a občanů: 

praktická příručka pro obce. 2. vydání. XVII, 220 stran. ISBN 978-807-4004-544.s 14 
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5. Místní poplatky 

 Jak již bylo uvedeno výše, místní poplatky upravuje zákon č.565/1990 Sb., 

o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 

 Místní poplatky, na rozdíl od poplatků správních, soudních aj., v sobě 

obsahují základní prvky daňového právního vztahu, a jsou proto většinou 

charakterizovány bez ohledu na užívaný pojem „poplatek“ jako daně. 

 Mezi základní funkce místních poplatků patří funkce fiskální a regulační. 

Fiskální funkcí se rozumí získávání příjmů do obecního rozpočtu. V rámci 

regulační funkce dochází k regulaci určitého prvku na území dané obce. Každý 

poplatek má jinou míru fiskální a regulační funkce. Například u poplatku 

za užívání veřejného prostranství či poplatku za psa převažuje funkce regulační. 

Naopak u poplatků ze vstupného či za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů převažuje funkce 

fiskální.47 

5.1. Soustava místních poplatků 

 Dle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích soustavu místních 

poplatků od 1.1.2020 tvoří: 

a) poplatek ze psů 

b) poplatek z pobytu 

c) poplatek za užívaní veřejného prostranství 

d) poplatek ze vstupného 

e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 

částí měst 

f) poplatek za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 

na stavbu vodovodu nebo kanalizace.48 

 
47Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků [online]. Praha: Ministerstvo 

vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 2015 [cit. 2020-01-19]. ISBN 

978-80-86466-94-1. Dostupné z: file:///C:/Users/Dell/Downloads/Metodicke_doporuceni-

P124_03.pdf, str. 14 
48 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §1 
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5.1.1. Poplatek ze psů 

 Zákon o místních poplatcích jako první místní poplatek, který může obec 

prostřednictvím OZV v samostatné působnosti vybírat uvádí místní poplatek ze 

psů. Tento poplatek je upraven v §2 odstavci 1 až 4 tohoto zákona. Hlavní funkcí 

poplatku ze psů je funkce regulační, v rámci které může obec regulovat počet psů 

na území své obce. Zároveň z toho má obec zisk do svého rozpočtu, což je funkcí 

fiskální, která je v tomto případě funkcí vedlejší.  

 Předpokladem vzniku právního vztahu je právní skutečnost, kterou je 

v tomto případě přihlášení se poplatníka k poplatku ze psů.49 Podle aktuálního 

znění zákona platí poplatek držitel psa, kterým může být osoba, jenž je přihlášená 

nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek je placen držitelem psa obci 

příslušné svého místa přihlášení nebo sídla.50 

 Předmětem poplatku je pes starší 3 měsíců. Tato hranice byla stanovena 

v souvislosti s veterinárním zákonem a se skutečností, že jsou štěňata obvykle 

v tomto věku odstavena od fen a putují do nových domovů.51 Od poplatku můžou 

být osvobozeny tyto osoby: 

• osoba nevidomá 

• osoba považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

• osoba držící průkaz ZTP nebo ZTP/P (zvlášť těžké postižení, zvlášť těžké 

postižení s průvodcem) 

• osoba provádějící výcvik psů k doprovodu těchto osob 

• osoba provozující útulek pro zvířata 

• osoba, které byla zvláštním právním předpisem stanovena povinnost 

držení a používání psa.52 

 Základem poplatku ze psa je pes a jednotkou míry je počet psů v držení 

poplatníka.53 Sazba zde není konkrétně určena, neboť zákonodárce stanovil pouze 

 
49ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna. Výlučné daňové příjmy obcí: Místní poplatky- poplatek ze psů. 

Olomouc: IuridicumOlomoucense, 2016. ISBN 978-80-87382-80-6., str. 115 
50 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §2 odst.1 

51RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2012. Téma 

(WoltersKluwer ČR). ISBN 978-80-7357-932-6., str.55-56 

52 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §2 odst.2 
53ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna. Výlučné daňové příjmy obcí: Místní poplatky –poplatek  ze psů. 

Olomouc: IuridicumOlomoucense, 2016. ISBN 978-80-87382-80-6., str120 
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horní hranici, která činí až 1500 Kč za jednoho psa, kde poplatkovým obdobím je 

kalendářní rok. V případě, že držitelem psa je osoba straší 65 let, činí sazba až 

200 Kč. Jestliže držitel psa drží více jak jednoho psa, může sazba za druhého a 

každého dalšího psa činit až o 50 % více, než ničí sazba za psa prvního. 

V případech, kdy poplatková povinnost trvá méně než jeden rok, poplatník platí 

poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu započatých kalendářních měsíců.54 

5.1.2. Poplatek z pobytu 

 Tento druh místního poplatku je nejnovějším poplatkem upraveným v §3 

zákona o místních poplatcích. Můžeme říci, že nahradil doposud zavedené 

poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt.  

 Předmětem poplatku je úplatný pobyt, který trvá nejvýše 60 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem však 

není pobyt, při kterém dochází na základě zákona k omezování osobní svobody.55 

Sazbu poplatku zákon stanovuje horní hranicí až na 21 Kč. Výše poplatku se 

vypočítá jako součin sazby a základu poplatku, kde se základem poplatku rozumí 

počet započatých dnů pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. 56 

 Poplatníkem je v tomto případě osoba, která v obci není přihlášená a 

plátcem je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen od poplatníka 

poplatek vybrat. Plátce má zároveň povinnost vést v listinné nebo elektronické 

podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný 

pobyt. Evidenční knihu musí plátce poplatku uchovávat po dobu 6 let 

od posledního zápisu, přičemž do této knihy jsou zapisovány údaje týkajících 

se fyzických osob, kterým je úplatný pobyt poskytován. Těmito údaji jsou den 

počátku a konce pobytu, jméno, příjmení, adresa místa přihlášení nebo obdobného 

místa v zahraničí, datum narození, výše vybraného poplatku a číslo a druh 

průkazu totožnosti. Průkazem totožnosti v tomto případě může být například 

občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, 

průkaz o poveleném pobytu či průkaz o udělení mezinárodní ochrany a další. 

Zápisy musí být do evidenční knihy vedeny na základě zásady správnosti, 

úplnosti, průkaznosti, přehlednosti, srozumitelnosti a to způsobem, který zaručuje 

 
54 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §2 odst.3 
55 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §3a odst.1 a 2 
56 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §3c, §3d, §3e 
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trvalost zápisů. Zároveň musí být tyto zápisy uspořádány postupně z časového 

hlediska.57 

 Zjednodušeného rozsahu evidenční povinnosti smí plátce poplatku využít, 

jestliže jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt 

účastníkům této akce a pokud důvodně předpokládá, že úplatný pobyt poskytne 

nejméně 1000 účastníkům a oznámí správci poplatků záměr plnit evidenční 

povinnost ve zjednodušeném rozsahu, a to nejméně 60 dnů přede dnem zahájení 

poskytování pobytu. V oznámení určenému správci plátce odůvodní 

předpokládaný počet účastníků, kterým poskytne úplatný pobyt a uvede údaje 

o kulturní nebo sportovní akci jako je den počátku a den konce konání akce, název 

a druh akce a údaje o jednotlivých zařízení nebo místech, ve kterých bude plátce 

poplatku úplatný pobyt poskytovat. Jestliže plátce nesplní podmínky, může 

správce rozhodnutím oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném 

rozsahu zakázat nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení. Pokud však správce 

dovolí vést evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, jsou v evidenční 

knize vedeny pouze údaje bez čísla druhu průkazu totožnosti a bez výše 

vybraného poplatku a souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl pobyt 

poskytnut a o výše vybraného poplatku v členění podle dne poskytnutí pobytu, 

zařízení nebo místa, kde byl pobyt poskytnut a dle důvodu osvobození.58 

 Od poplatku z pobytu je dle zákona o místních poplatcích §3b 

osvobozen/a: 

• osoba nevidomá, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby a osoba držící průkaz ZTP/P a její průvodce 

• osoba mladší 18 let 

• osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení 

poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována 

lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné 

zdravotní pojištění 

− hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče 

− nehrazená z veřejného zdravotního pojištění 

 
57 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §3f a §3g 
58 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §3h 
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• osoba, která pečuje o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro 

děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných 

na území obce 

• osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobu, kdy se za sezónní práci považuje práce, která 

je závislá na střídání ročních období a zpravidla se opakuje každým rokem 

• osoba pobývající na území obce 

− ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

nebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo 

v zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc 

− v zařízení, které poskytuje ubytování podle zákona upravujícího 

sociální služby 

− v zařízení, které slouží k pomoci lidem v ohrožení nebo které je 

provozované veřejné prospěšným poplatníkem daně z příjmů 

právnických osob 

− za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle 

zákona o integrovaném záchranném systému 

• příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec 

nebo zaměstnanec České republiky, který pobývá na území obce v zařízení 

ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním 

služebních nebo pracovních úkolů.59 

5.1.3. Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 Poplatek za užívání veřejného prostranství je upraven v §4 zákona 

o místních poplatcích. I u tohoto poplatku je opět hlavní funkcí funkce regulační. 

Díky tomuto poplatku má obce možnost regulovat jakým způsobem a jak dlouho 

bude veřejné prostranství využíváno. Poplatek je vybírán za zvláštní využívání 

veřejného prostranství, kterým dle zákon o místních poplatcích je: 

• provádění výkopových prací 

• umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 

služeb 

• umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků 

a jiných obdobných akcí 

 
59 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §3b odst. 1,2 a 3 
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• umístění skládek 

• vyhrazení trvalého parkovacího místa (přičemž tomuto druhu poplatku 

nepodléhají osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P)60 

• využívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo 

potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

 Výjimkou je využití veřejného prostranství, kdy je celý výtěžek použit 

na charitativní a veřejně prospěšné účely. V takovémto případě se dle zákona 

poplatek neplatí.61 V ostatních případech výše jmenovaných poplatek odvádí 

fyzické a právnické osoby. 62 

 Sazba poplatku je zákonem stanovena až na 10 Kč za každý i započatý 

metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a za každý i započatý den. 

V případech, kdy je veřejné prostranství využíváno k umístění prodejných nebo 

reklamních zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, může být obcí sazba 

stanovena až na dvojnásobek. Dále může obec stanovit poplatek týdenní, měsíční 

nebo roční paušální částkou.63 

5.1.4. Poplatek ze vstupného 

 Tento druh místního poplatku upravuje zákon o místních poplatcích v §6. 

Vybírá se ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, 

sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li obsažena v ceně vstupného. Předmětem 

poplatku je vybrané vstupné, a to bez ohledu na to, z jakých složek je cena 

vstupenky složena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, 

kterou účastník akce zaplatí za to, že se může příslušné akce účastnit.64 

Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která danou akci pořádá.65 Sazba je u 

tohoto poplatku určená procentem, kterou zákon stanovil až na 20 % z úhrnné 

částky vybraného poplatku. Pokud se obec s poplatníkem domluví, může obec 

stanovit poplatek prostřednictvím paušální částky.66 

 Stejně jako v poplatku za užívání veřejného prostranství, jsou od poplatku 

osvobozeny akce, je-li jejich celý výtěžek odveden na charitativní nebo prospěšně 

 
60 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §4 odst.3 
61 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §4 odst.1 
62 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §4 odst.2 
63 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §4 odst.4 
64 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §6 odst.1 
65 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §6 odst.2 
66 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §6 odst.3 
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veřejné účely. Na základě nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 14. 

června 1994, sp. z. Pl. ÚS 20/93 je rovněž od poplatku osvobozeno vstupné 

na prohlídku kulturních památek a návštěvu hradu či zámku nelze pokládat 

za kulturní akci ve smyslu zákona o místních poplatcích.67 

5.1.5. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst a částí měst 

 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí bývá někdy označován jako místní mýtné. Primární funkcí tohoto poplatku 

by měla být funkce regulační, kdy obec jeho prostřednictvím může chránit občany 

a kulturní památky od výfukových zplodin a přetížení dopravou a mělo tak 

možnost umožnit volný pohyb osob v centrech měst. V praxi se však primární 

funkcí stala funkce fiskální, neboť regulace je dosaženo prostřednictvím 

zákazových značek "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel". 68 

 Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst a částí měst, do kterých je jinak vjezd zakázán, nikoli 

za uskutečněný vjezd do vybrané lokality. Subjektem poplatku je osoba (fyzická 

nebo právnická),  které bylo vydáno povolení k vjezdu do vybraných míst, 

přičemž je poplatek vázán na jednotlivé vozidlo, nikoli na osobu. Vlastní-li jedna 

osoba vozidel více, musí mít povolení pro každé vozidlo zvlášť.69 Od poplatku 

jsou osvobozeny: 

• fyzické osoby přihlášené ve vybraném místě 

• vlastníci nemovitostí ve vybraném místě 

• osoby blízké výše uvedených 

• manželé těchto osob a jejich děti 

• osoby, které využívají nemovitost ve vybraném místě k podnikání nebo 

veřejně prospěšné činnosti 

• osoby držící průkaz ZTP nebo ZTP/P.70 

 
67PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Místní poplatky v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 

978-80-210-6686-1., str.80 
68RADVAN, Michal. Místní daně: Místní poplatky - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst a částí měst. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2012. Téma 

(WoltersKluwer ČR). ISBN 978-80-7357-932-6. str.99 
69ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna. Výlučné daňové příjmy obcí: Místní poplatky - poplatek za povolení k 

vjezdu. Olomouc: IuridicumOlomoucense, 2016. ISBN 978-80-87382-80-6., str. 149-150 
70 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §10 odst.1 
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 Sazbu poplatku za vydání povolení k vjezdu do vybraných míst zákon 

stanovuje až na 200 Kč za každý započatý den. Je také možné tento poplatek 

po dohodě mezi poplatníkem a obcí stanovit paušální částkou, přičemž dohoda 

se netýká výše sazby, ale způsobu placení poplatku. Paušální částka samozřejmě 

v přepočtu na den nesmí přesáhnout maximální taxu stanovenou zákonem. 

Poplatek, který je stanoven paušální částkou, musí být předem konkrétně vymezen 

v OZV obce, kterou obec tento poplatek zavádí. Sazba poplatku může být také 

diferencována podle jednotlivých míst. 71 

5.1.6. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je jednou ze tří možností, 

jak může obec zpoplatnit komunální odpad. Dalšími dvěma způsoby jsou poplatek 

za komunální odpad dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a smluvní úhrada 

taktéž podle zákona o odpadech. U tohoto poplatku jasně převažuje funkce 

fiskální nad funkcí regulační a stimulační, kdy právě občané na zajištění této 

službu přispívají obci.72 

  Poplatek platí fyzické osoby dvojího druhu. Prvním druhem poplatníka je 

fyzická osoba, jež je v obci přihlášena a druhým typem je fyzická osoba, která má 

ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt, 

ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba. Není tedy podstatné, zda tato 

osoba v dané obci opravdu pobývá. Ve zmíněném druhém případě tato fyzická 

osoba platí poplatek ve výši, který odpovídá poplatku za jednu osobu. Ale pokud 

stavbu určenou k individuální rekreaci, rodinný dům či byt vlastní více osob, jsou 

tyto osoby povinny poplatek platit společně a nerozdílně.73 V praxi to znamená, 

že poplatek zaplatí jeden ze spoluvlastníků a tím bude jeho i všech ostatních 

poplatková povinnost splněna. Jestliže domácnost tvoří více fyzických osob, může 

za ně poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby, které žijí v rodinném nebo 

bytovém domě, může být popletek placen vlastníkem nebo správcem. Pokud 

osoba platí poplatek za více osob, má povinnost správci poplatku oznámit jména, 

 
71PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Místní poplatky v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 

978-80-210-6686-1., str.87 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §10 odst.3 
72ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna. Výlučné daňové příjmy obcí: Místní poplatky - poplatek za povolení k 

vjezdu. Olomouc: IuridicumOlomoucense, 2016. ISBN 978-80-87382-80-6.,str.153 
73 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §10b odst.1 
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popřípadě příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Poplatek se platí 

v obci, kde je fyzická osoba přihlášena či v obci, kde se nachází stavba určená 

k individuální rekreaci, rodinný dům či byt.74 

 Od tohoto poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v §10b odst.3 

zákona o místních poplatcích, a to: 

• osoby umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či školského zařízení 

pro preventivně výchovnou péči na základě soudního rozhodnutí nebo 

smlouvy 

• osoby umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného 

zástupce dítěte nebo nezletilého anebo na základě rozhodnutí soudu 

• osoby umístěné v domově pro seniory, pro osoby se zdravotním 

postižením, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.75 

 Předmětem poplatku není komunální odpad, ale skutečnost, že obec 

provozuje sytém jeho shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování. Nejedná se o platbu za užití této služby nebo za míru jeho využití, 

neboť povinnost platit poplatek mají všichni všechny fyzické osoby, jež jsou 

uvedeny v zákoně, a to bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu.76 

 Sazba poplatku je určována v roční výši, která připadá na jednoho 

poplatníka a je tvořena ze dvou částí. První část tvoří částka stanovená 

zastupitelstvem až do výše 250 Kč, kde se promítá vůle obce přispívat na provoz 

systému nakládání s komunálním odpadem. Druhou část celkové výše poplatku 

tvoří částka, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce v předchozím 

kalendářním roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až na 750 Kč 

za osobu. Skutečnými náklady se rozumí obcí vynaložené finanční prostředky 

 
74 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §10b odst.2 a 4 
75 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §10 b odst.3 
76PELC, Vladimír. Místní poplatky: oprávnění obcí : povinnosti podnikatelů, živnostníků a 

občanů : praktická příručka pro obce. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. ISBN 978-

80-7400-454-4., str.107 
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pouze na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, nikoli na provoz celého 

systému.77 

 V případech, kdy dojde ke změně místa přihlášení fyzické osoby nebo 

změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, rodinného domu či bytu 

nebo změny umístění v průběhu kalendářního roku, je poplatek placen v poměrné 

výši odpovídající počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění 

v příslušném kalendářním roce.  Jestliže ke změně dojde v průběhu kalendářního 

měsíce, stav k poslednímu dni tohoto měsíce je rozhodný pro stanovení počtu 

měsíců.78 

5.1.7. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 

na stavbu vodovodu nebo kanalizace 

 Jedinou funkcí tohoto poplatku je funkce fiskální, což už vyplývá z jeho 

názvu. Účelem je získání alespoň části nákladů, které obci vznikly v souvislosti 

s vybudováním vodovodní či kanalizační sítě. Poplatek je placen vlastníkem 

stavebního pozemku, u něhož došlo v důsledku možnosti připojení na obcí 

vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace ke zhodnocení po nabytí 

účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Vlastníkem stavebního pozemku 

je osoba uvedená v katastru nemovitostí. Má-li dle zákona o místních poplatcích 

vlastnické právo k tomuto pozemku více subjektů, jsou povinni platit poplatek 

společně a nerozdílně. Vybudovanou stavbou rozumíme stavbu, pro kterou byl 

vydán kolaudační souhlas, jenž je dokladem o povoleném účelu užívání stavby 

nebo pro kterou bylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí, které nabylo právní 

moci.79 

 Poplatník platí poplatek obci, na jejímž území se daný stavební pozemek 

nachází.80 Jelikož poplatková povinnost vzniká možností připojení na vodovod či 

 
77 PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Místní poplatky v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

ISBN 978-80-210-6686-1., str.90 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §10b odst.5 
78 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §10b odst.6 
79 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §10c odst.1 

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Místní poplatky v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 

978-80-210-6686-1., str.91-92 
80 Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích §10c odst.2 
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kanalizaci, poplatník se této povinnosti nemůže vyhnout, a to ani v případě, že 

o tuto možnost nemá zájem.81 

 Zákon o místních poplatcích přesnou sazbu neurčuje, a to ani konkrétní 

částkou, procentem či horní hranicí. Je pouze stanoveno, že výše sazby nesmí 

přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí 

vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stejného pozemku s touto 

možností. Cena stavebního pozemku je stanovena podle aktuální platné oceňovací 

vyhlášky v kalendářním roce, kdy nabylo kolaudační rozhodnutí právní moci nebo 

nabyl kolaudační souhlas právních účinků pro stavbu vodovodu či kanalizace 

vybudovaných v obci. Obec si výši sazby za 1m2 zhodnoceného pozemku stanoví 

ve vyhlášce, která musí být vydána nejpozději v kalendářním roce, ve kterém 

nabylo výše zmíněné rozhodnutí právní moci.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81RADVAN, Michal. Místní daně: Místní poplatky - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst a částí měst. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2012. Téma 

(WoltersKluwer ČR). ISBN 978-80-7357-932-6. str.124 
82 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích §10c odst 3 

ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna. Výlučné daňové příjmy obcí: Místní poplatky - poplatek za povolení k 

vjezdu. Olomouc: IuridicumOlomoucense, 2016. ISBN 978-80-87382-80-6.,str. 164 
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6. Novela zákona o místních poplatcích 2019 

 Novela č.278/2010 Sb. je nejnovější novelizací zákona č.565/1990 Sb. 

o místních poplatcích, která nabyla účinnosti k 1.1.2020. Nejdůležitějšími 

změnami, které nastaly v souvislosti s touto novelou je zejména změna zákonného 

zmocnění, tedy stanovení fakultativních a obligatorních náležitostí OZV, dále 

změny v definici poplatníka v poplatku za odpad a poplatku ze psů, změna 

snížené sazby u poplatků z psů lidem starších 65 let a také vznik nového poplatku 

z pobytu, kterému předcházelo zrušení dvou stávajících poplatků - poplatku 

za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity.  

 Tato novela ke konci roku 2019 zkomplikovala nejen činnost Ministerstva 

vnitra, ale také především činnost obcí. Hlavními dopady na obce bylo zejména 

zrušení dosavadních OZV o poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský 

nebo rekreační pobyt, změnění OZV o poplatcích za provoz systému nakládání 

s odpady a poplatcích ze psů a zavedení nového místního poplatku z pobytu. 

Vzhledem k 15. denní legisvakanční lhůtě, bylo potřeba, aby tyto veškeré 

nezbytnosti obce projednaly do 16.12.2019. Ministerstvo vnitra, které vykonává 

dozor nad zákonností OZV, bylo zatíženo zejména z důvodu nezbytnosti 

včasného informování obcí o novelizaci zákona o místních poplatcích a jejích 

dopadech na obce a včasného zpracování a zveřejnění metodiky včetně vzorových 

OZV. Ministerstvo vnitra od 1.11.2019 do 7.2. obdrželo necelých 13 200 návrhů a 

již schválených OZV o místních poplatcích, které muselo zkontrolovat 

a zodpovědělo více než 6 250 dotazů týkajících se tvorby OZV o místních 

poplatcích. 

 Dle Ministerstva vnitra se předpokládá, že při průměrném počtu 

3 vyhlášek na jednu obec by mělo být ke konci roku 2019 vydáno přes 19 tisíc 

nových OZV o místních poplatcích, avšak Ministerstvo vnitra doposud obdrželo 

pouze necelých 7 tisíc schválených vyhlášek o místních poplatcích. Z toho plyne, 

že více jak polovina obcí doposud Ministerstvu vnitra nezaslala nově vydané 

OZV o místních poplatcích nebo na novelizaci zákona nereagovala. 

 Nejzajímavějším poznatkem v posuzování zákonnosti již vydaných OZV 

o místních poplatcích je ten, že 20 % OZV o místních poplatcích je shledáno 

v rozporu se zákonem, a to z důvodu nerespektování vzorů OZV, které 

doporučuje právě Ministerstvo vnitra. Nejčastějšími pochybeními při tvorbě OZV 
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je překročení maximálních sazeb poplatků, vymezení poplatníků v rozporu 

se zákonem o místních poplatcích, omezení forem placení poplatků, chybné 

rozúčtování nákladů na nakládání s komunálními odpady či nedostatečné 

vymezení zpoplatněného veřejného prostranství. V jednotlivých krajích existují 

veliké rozdíly v počtu nezákonných OZV, např. ve Zlínském, Libereckém či 

Ústeckém kraji se podíl nezákonných OZV o místních poplatcích pohybuje 

pod  5 %. Extrémním případem v této problematice je Jihomoravský kraj, kde 

se podíl nezákonných OZV o místních poplatcích pohybuje až okolo 30 %.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Zdroj: Ministerstvo vnitra. Dostupné z https://www.mvcr.cz/ 

https://www.mvcr.cz/
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7.Místní poplatky v obci Rynárec a Pelhřimov 

 Praktická část je věnována analýze místních poplatků ve dvou obcích.  Pro 

tyto účely sem zvolila obec Rynárec a obec Pelhřimov, tedy dvě obce, které jsou 

od sebe vzdáleny cca 5 km. Mým cílem je porovnat a analyzovat místní poplatky 

v těchto obcích.  

Obr.č.2 Poloha obcí Rynárec a Pelhřimov 

 

Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.2284207&y=49.4123506&z=12&rc=9iPQzxUKUh5DWx8zKI&rs=muni&rs=muni&

ri=4874&ri=4953&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D 

Tabulka č.1 Vybírané poplatky v obcích 

Místní poplatky Rynárec Pelhřimov 

Za komunální odpad ANO ANO 

za užívání veřejného prostranství NE ANO 

ze psů ANO ANO 

ze vstupného NE NE 

z pobytu NE ANO 

za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst a částí měst 

NE NE 

za zhodnocení stavebního pozemku možností 

jeho připojení na stavbu vodovodu nebo 

kanalizace 

NE NE 

Zdroj: Vlastní tvorba 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.2284207&y=49.4123506&z=12&rc=9iPQzxUKUh5DWx8zKI&rs=muni&rs=muni&ri=4874&ri=4953&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.2284207&y=49.4123506&z=12&rc=9iPQzxUKUh5DWx8zKI&rs=muni&rs=muni&ri=4874&ri=4953&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.2284207&y=49.4123506&z=12&rc=9iPQzxUKUh5DWx8zKI&rs=muni&rs=muni&ri=4874&ri=4953&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D
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7.1.Místní poplatky v obci Rynárec 

7.1.1.Obec Rynárec 

 Obec Rynárec leží v západní části Českomoravské vrchoviny v nadmořské 

výšce 520 m.n.m. s katastrální územím o rozloze 598 ha. Podle posledního sčítání 

lidí v obci žije 601 obyvatel. Jedná se o obec I.stupně, kde hlavní kulturní 

dominantou je kostel zasvěcený sv. Vavřinci.84 

Obr. č. 3. Obec Rynárec 

 

Dostupné z: 

https://www.google.com/search?q=ryn%C3%A1rec&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU

KEwigrZCJ2oroAhVpTxUIHYWZArEQ_AUoAnoECBkQBA&biw=1366&bih=576#imgrc=Wx

0J742aZYS77M 

 V Rynárci se podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

od 1.1.2020 vybírají pouze dva poplatky, a to: 

• poplatek ze psa 

• poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

7.1.2. Místní poplatek ze psa 

 Místní poplatek ze psů byl v Rynárci zřízen OZV obce č.2/2019, 

o místním poplatku ze psů, usnesením zastupitelstva dne 9.12.2019 s účinností 

od 1.1.2020. 

 Poplatek platí držitel za psa staršího 3 měsíců, kterým je pro tyto účely 

osoba přihlášená nebo osoba mající sídlo na území České republiky. Poplatník má 

povinnost ohlásit správci, tedy obecnímu úřadu, vznik poplatkové povinnosti, a to 

do 30 dnů od dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, popřípadě ode dne, kdy 

 
84Život v obci: Charakteristika obce. Rynárec: Oficiální webové stránky obce [online]. 

[cit. 2020-03-08]. Dostupné z: http://www.rynarec.cz/zivot-v-obci/d-1012/p1=1700 

https://www.google.com/search?q=ryn%C3%A1rec&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigrZCJ2oroAhVpTxUIHYWZArEQ_AUoAnoECBkQBA&biw=1366&bih=576#imgrc=Wx0J742aZYS77M
https://www.google.com/search?q=ryn%C3%A1rec&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigrZCJ2oroAhVpTxUIHYWZArEQ_AUoAnoECBkQBA&biw=1366&bih=576#imgrc=Wx0J742aZYS77M
https://www.google.com/search?q=ryn%C3%A1rec&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigrZCJ2oroAhVpTxUIHYWZArEQ_AUoAnoECBkQBA&biw=1366&bih=576#imgrc=Wx0J742aZYS77M
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poplatník nabyl psa staršího 3 měsíců. Stejná 30denní lhůta platí i pro ohlášení 

zániku poplatkové povinnosti. 

 Ohlašovat tyto povinnosti má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

Vedle osob vyjmenovaných v zákoně jsou také od tohoto poplatku osvobozeni 

držitelé psů, kteří mají složené zkoušky z canesterapie a ty to psi jsou k této terapii 

prokazatelně využívány. Poplatník musí ohlásit údaje pro osvobození nebo úlevu 

od poplatku do 30 dnů od skutečnosti zakládající osvobození nebo úlevu, jinak 

nárok zaniká. 

 Splatnost poplatku je vždy nejpozději 31. března příslušného kalendářního 

roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, tedy po 31. březnu, je 

poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy 

poplatková povinnost vznikla, avšak nejpozději do konce příslušného 

kalendářního roku.Pokud poplatník nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, 

je mu správcem vyměřen poplatek platebním výměrem nebo hromadným 

seznamem. 

 Sazba poplatku se pohybuje ve výši od 200 Kč do 500 Kč a to v závislosti 

na umístění psa buď v rodinném či bytovém domě, počtu psů jednoho držitele a 

dosaženého určitého věku držitele. Podrobnou výši sazby u jednotlivých případů 

vyjadřuje následující tabulka č.2. 

Tabulka č.2 Sazba poplatku ze psů v obci Rynárec 

Sazba za kalendářní rok 

Za jednoho psa v rodinném domě 200 Kč 

Za jednoho psa v bytovém domě 250 Kč 

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč 

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč 

Za druhého a každého dalšího téhož držitele, kterým je osoba 

starší 65 let 

300 Kč 

Zdroj: vlastní tvorba dle Obecně závazné vyhlášky obce Rynárec č.2/2019, 

o místním poplatku ze psů 
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7.1.3. Místní poplatek za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Poplatek za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů je zaveden OZV obce č.1/2020 ze dne 

18.12.2019 s účinností od 1.1.2020. 

 Poplatek platí fyzická osoba, která je v Rynárci přihlášena nebo fyzická 

osoba, která má v této obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve 

výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Ohlašovací povinnost musí 

poplatník splnit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento 

závazek vznikla. Ve stejné lhůtě je také poplatník povinen nahlásit zánik své 

poplatkové povinnosti. 

 Sazba poplatku je složena z částky 250 Kč za kalendářní rok a z částky 

235 Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz komunálního odpadu za poplatníka 

a kalendářní rok, přičemž skutečné náklady na rok 2018 činili 398 843 Kč. 

Od placení poplatku jsou mimo osoby řečené v zákoně o místních poplatcích dále 

osvobozeny: 

• fyzické osoby přihlášené v sídle ohlašovny obce, tj. na adrese Rynárec 24, 

které se prokazatelně v obci nezdržují ani v jiné nemovitosti 

• fyzické osoby, které se prokazatelně nezdržují na území obce Rynárec déle 

než 11 měsíců z důvodu pobytu v zahraničí 

• fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu k individuální kreaci, rodinný 

dům nebo byt nacházející se na území obce, ve kterých není přihlášená 

žádná fyzická osoba a zároveň jsou poplatníky z důvodu přihlášení v obci 

v jiné nemovitosti, avšak pokud fyzická osoba přihlášená v obci vlastní 

více staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, 

ve kterých není přihlášena k pobytu řádná fyzická osoba, je osvobozena 

pouze u jednoho poplatku 

• děti, které v průběhu příslušného kalendářního roku nedosáhnou 1 roku 

věku. 
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 Úleva je poskytnuta poplatníkům, kteří mají pobyt v Rynárci v č.p. 40, 41, 

155, 172 a 223 ve výši ve 400 Kč a poplatníkům kteří vlastní stavbu 

k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášená žádná 

fyzická osoba v lokalitě Hatě č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 23 ve výši 

335 Kč. Úlevy jsou v obou dvou případech umožněny z důvodu nedostupnosti 

pro sběrné vozy komunálního odpadu.  

 Splatnost poplatku je jednorázová, a to nejpozději do 31. března 

příslušného kalendářního roku. Pokud poplatková povinnost vznikne po datu 

splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje 

po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

 

7.2.Místní poplatky v obci Pelhřimov 

7.2.1.Obec Pelhřimov 

 Pelhřimov je okresní město v Kraji Vysočina ležící na okraji 

Českomoravské vrchoviny, cca 30 km od krajského města Jihlavy. Podle 

posledních údajů zde žije necelých 15 600 obyvatel. Katastrální výměra města 

je 9 528 ha, nadmořská výška se pohybuje okolo 500 m.n.m. Mezi nejzajímavější 

památky města patří kostel sv. Bartoloměje, kaple Panny Marie Sedmibolestné 

a kostel sv. Víta či zámek Říčanských.85 

Obr.č.4. Město Pelhřimov 

 

Dostupné z:https://www.dobryden.cz/pelhrimov-mesto-rekordu/ 

 

 
85O Pelhřimovu: O městě. Pelhřimov: Oficiální stránky města [online]. [cit. 2020-03-08]. 

Dostupné z: http://www.mestopelhrimov.cz/seznameni-s-nbsp-mestem/ds-50/p1=18121 

http://www.mestopelhrimov.cz/kaple-panny-marie-sedmibolestne/d-20961/p1=18121
https://www.dobryden.cz/pelhrimov-mesto-rekordu/
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V tomto městě se podle zákona č.565/1990 Sb, o místních poplatcích, vybírají 

tyto poplatky: 

• místní poplatek ze psů 

• místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

• místní poplatek z pobytu 

• místní poplatek z užívání veřejného prostranství. 

7.2.1. Místní poplatek ze psů 

 Poplatek za psů je zaveden OZV obce města Pelhřimov č.7/2019, 

o místním poplatku ze psů, vydaného zastupitelstvem 4.12.2019 s účinností 

od 1.1.2020, přičemž také došlo k novelizaci OZV č.3/2020, o místních poplatcích 

s účinností k 27.2.2020. 

 Tento poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíce. Poplatník je povinen 

ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů od dne, 

kdy se pes stal starším 3 měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíce. 

Tato 15denní lhůta se vztahuje také k povinnosti ohlášení zániku poplatkové 

povinnosti. 

 Tuto povinnost mají i osoby, které jsou ze zákona od poplatku 

osvobozeny. Mimo osoby vyjmenované v zákoně o místních poplatcích, je dále 

osvobozena osoba, jejíž pes má speciální záchranářský výcvik a složenou alespoň 

jednu záchranářskou zkoušky, město Pelhřimov a právnické osoby zřizované 

městem Pelhřimov nebo kde je město Pelhřimov jejich zakladatelem. Úlevy jsou 

stanoveny na psa, jehož držitelem je osoba starší 63 let se sazbou 200 Kč 

a na druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 63 let, kdy 

sazba činí 300 Kč, a to v obou případech od počátku roku, kdy poplatník dovrší 

uvedený věk. 

 Pro stanovení výše poplatku bylo území města rozděleno na tři pásma, a 

to: 

 I. pásmo - intravilán města, katastrální území Pelhřimov 
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 II. pásmo - vyjmenované samoty v extravilánu města č.p.: 180, 208, 233,  

  234, 235, 236, 272, 273, 284, 285, 365, 491, 597, 784, 842, 922,  

  923, 924, 925, 1071, 1091,1454, 1455, 1743, 1744, 1745, 1746,  

  2152, 2162, 2347 

 III. pásmo -místní části města: Benátky (k.ú. Benátky u Houserovky), 

 Bitětice (k.ú.  Bitětice), Čakovice (k.ú. Čakovice u Pelhřimova), 

 Vlásenice- Drbohlavy u  Pelhřimova (k.ú. Vlásenice-Drbohlavy), 

 Hodějovice  (k.ú. Hodějovice), Houserovka (k.ú. Houserovka), 

 Chvojnov (k.ú. Chvojnov),  Janovice (k.ú. Janovice 

 u Houserovky), Jelcovy  Lhotky (k.ú. Jelcovy  Lhotky),Koucourkovy 

 Lhotky (k.ú. Jelcovy Lhotky),  Lešov (k.ú. Lešov),  Lipice (k.ú. 

 Lipice), Myslotín (k.ú. Myslotín),  Nemojov (k.ú. Nemojov), 

 Ostrovec (k.ú. Ostrovec u Houserovky),  Pejškov (k.ú. pejškov), 

 Pobistrýce (k.ú. Pobistrýce), Radětín (k.ú. Radětín), Radňov (k.ú. 

 Radňov u Rynárce),  Rybníček  (k.ú.Chvojnov),  Skrýšov (k.ú. 

 Skrýšov u Pelhřimova), Služátky  (k.ú. Služátky  u Pelhřimova), Starý 

 Pelhřimov (k.ú. Starý Pelhřimov), Strměchy (k.ú. Strměchy), 

 Útěchovičky (k.ú. Chvojnov), Vlásenice (k.ú.  Vlásenice 

 u Pelhřimova) 

 

 OZV rozlišuje celkem 3 sazby poplatku, a to sazbu poplatku za kalendářní 

rok, roční sazbu poplatku za II. pásmo a roční sazbu poplatku za III. pásmo, 

přičemž výše poplatku se pohybuje mezi 200 Kč a 1500 Kč. Podrobnější přehled 

sazeb umožňuje tabulka č.3.  
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Tabulka č.3 Sazby místního poplatku ze psů v Pelhřimově 

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok 

Za prvního psa, jehož držitel je přihlášen, nebo má sídlo v bytových 

domech 

1200 Kč 

Za druhého a každého dalšího psa, jehož držitel je přihlášen nebo 

má sídlo v bytových domech 

2000 Kč 

Za prvního psa, jehož držitel je přihlášen nebo má sídlo v rodinných 

domech 

400 Kč 

Za druhého a každého dalšího psa, jehož držitel je přihlášen nebo 

má sídlo v rodinných domech 

800 Kč 

Za prvního psa, jehož držitel není přihlášen nebo nemá sídlo v 

domech výše uvedených 

1000 Kč 

Za druhého a každého dalšího psa, jehož držitel není přihlášen nebo 

nemá sídlo v domech výše uvedených 

1500 Kč 

Sazba poplatku pro II. pásmo ročně 

Za prvního psa 200 Kč 

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč 

Sazba poplatku pro III. pásmo ročně 

Za prvního psa 200 Kč 

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč 

 

Zdroj: vlastní tvorba dle Obecně závazné vyhlášky města Pelhřimov č.3/2020, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška města Pelhřimov č. 7/2019, o místním poplatku ze psů 

  

 

 Datum splatnosti poplatku je 31. březen příslušného kalendářního roku. 

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, tedy po 31. březnu, je 

poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje v měsíci, 

po kterém poplatková povinnost vznikla. 

7.2.3. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Tento druh místního poplatku je zaveden OZV obce č.6/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů ze dne 4.12.2019 taktéž s účinností od 

1.1.2020. 
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 Poplatek taktéž platí fyzická osoba přihlášení ve městě Pelhřimov 

a fyzická osoba vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 

dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu. Ohlašovací povinnost je v tomto případě 

stanovená na 15 dnů ode dne vzniku platební povinnosti, přičemž stejná 15denní 

lhůta platí i pro ohlášení zániku platební povinnosti.  

 Od poplatkové povinnosti jsou mimo jiné osvobozeny tyto fyzické osoby: 

• starší 80 let, a to od počátku roku, ve kterém poplatník dovrší uvedený věk 

• vlastníci objektu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 

pokud se objekt nachází na území města Pelhřimova, a vlastník nebo 

alespoň jeden ze spoluvlastníků má ve městě Pelhřimov zároveň pobyt, 

a to v buď v rozsahu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci nebo 

vlastnictví bytu nebo rodinného domu. Pokud vlastník, který má pobyt 

ve městě Pelhřimov, vlastní na území města Pelhřimov více bytů, či 

rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 

je osvobozen pouze od poplatku za jeden z nich 

• osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu výkonu vazby 

• osoby, které se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují 

nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí 

• osoby, které mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese ohlašovny. 

Úleva z poplatku ve výši 50 % sazby poplatku se přiznává: 

• osobám do 15 let věku, a to do konce kalendářního roku, v němž osoba 

daný věk dovrší 

• osobám, které jsou držitelem průkazu ZTP/P 

• poplatníkům, jejichž stavba je pro svozovou techniku nedostupná 

a nachází se v k.ú. Lipice - čp. 9, k.ú. Radětín – č.p. 17, k.ú. Nemojov –

č.p. 23 a 38, k.ú. Strměchy – č.p. 35, k.ú. Hodějovice – č.p. 18, 

k.ú. Rybníček – č.p. 1 a 12., k.ú. Služátky – č.p. 11., k.ú. Houserovka – 

č.p. 18., k.ú. Vlásenice-Drbohlavy – č.p. 29, k.ú.Útěchovičky - č.p. 19. 

 Sazba poplatku činí 700 Kč a je tvořena z částky 75 Kč a částky 625 Kč, 

oboje za kalendářní rok. Druhá částka je vypočtena na základě skutečných 

nákladů obce za předchozí kalendářní rok, které dosáhly výše 10 779 355 Kč. 
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 Splatnost poplatku je nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního 

roku. Vnikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, tedy po 30. dubnu, 

je poplatek splatný nejpozději do 60 dnů od dne, kdy poplatníkovi poplatková 

povinnost vznikla. 

7.2.4. Místní poplatek z pobytu 

 Tento zcela nový poplatek byl zaveden OZV pod č.5/2019, o místním 

pobytu, s pozdější novelizací OZV pod č.1/2020. 

 Poplatek je vybírán za úplatný pobyt, který trvá nejdéle 60 po sobě 

jdoucích kalendářních dní, a to u jednoho poskytovatele pobytu. Je placen 

osobami, které nejsou v Pelhřimově přihlášeny. Ohlášení musí podat plátce 

nejpozději do 15 dnů pře zahájením poskytnutí úplatného pobytu. Od poplatku je 

mimo jiné také osvobozena právnická osoba zřízená nebo založená městem 

Pelhřimov a zařízení ve vlastnictví města Pelhřimov. 

 Sazba je stanovena na 15 Kč za každý započatý den kromě dne jeho 

počátku. 

7.2.5. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

 Poslední vybíraný místní poplatek ve městě Pelhřimov, poplatek 

za užívání veřejného prostranství, je zaveden OZV č.8/2019, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2020. 

 Poplatek platí ti, kdo zvláštním způsobem užívají veřejné prostranství, 

kterým se rozumí vyhrazení trvalého parkovacího místa. Veřejnými 

prostranstvími jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 

a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy ty, které slouží k obecnému 

využívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ohlašovací lhůta je zde 

15 dní. Mimo držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří neplatí za vyhrazení 

trvalého parkovacího místa, jsou od poplatku dále osvobozeny právnické osoby 

zřizované nebo založené městem Pelhřimov a samotné město Pelhřimov. 

 Sazba je v tomto případě stanovena roční paušální částkou, kdy se rokem 

rozumí kalendářní rok bez ohledu na to, na kterou a jak velkou část roku poplatník 

k činnosti využije. Za první automobil je paušální částka stanovena ve výši 

10 000 Kč za rok a za každý další automobil pak 15 000 Kč za rok. Poplatek 

je splatný do konce měsíce února příslušného roku, avšak pokud poplatková 
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povinnost vznikne v průběhu roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku 

poplatkové povinnosti. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli 

či státem uznaný svátek, je dne, kdy je poplatník povinen svou poplatkovou 

povinnost splnit nejbližší následující pracovní den.  

7.3. Shrnutí 

 Obě zkoumané obce vybírají místní poplatky na základě OZV. Obec 

Rynárec vybírá pouze dva místní poplatky, kdežto město Pelhřimov na svém 

území vybírá místní poplatky čtyři. Výše sazeb jednotlivých poplatků odpovídá 

velikosti a počtu obyvatel obce, tedy že výše sazeb místních poplatků v 

Pelhřimově je vyšší, něž výše sazeb místních poplatků v obci Rynárec. Zejména 

sazba u místního poplatku ze psů je rozdílná, a to především z důvodu snahy 

města regulovat počet psů na svém území. Také výše místního poplatku za 

provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů je ve městě Pelhřimov vyšší z důvodů vyšších finanční 

prostředků vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Obce 

mají obecně nižší sazby místních poplatků než velká města, a to z důvodů, které 

byly již zmíněny, ale také především z důvodu, že obce nechtějí příliš zatěžovat 

své občany vysokými poplatky a odradit tak své potencionální nové obyvatele. 
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Závěr 

 Tématem mé bakalářské práce byly místní poplatky. Na základě zákona 

o místních poplatcích má obec možnost zavést místní poplatky prostřednictvím 

obecně závazné vyhlášky. Po novele zákona o místních poplatcích s účinností 

k 1.1.2020 mohou obce na svém území vybírat sedm místních poplatků oproti 

původním osmi. Základní funkcí místních poplatků je funkce regulační, která 

u většiny poplatků převažuje a funkce fiskální, která tvoří příjem do místního 

rozpočtu. 

 V praktické části mé práce jsem se zaměřila na místní poplatky ve dvou 

nedaleko vzdálených obcích. Pro tyto účely jsem zvolila obec Rynárec a město 

Pelhřimov. Ani jedna z těchto obcí nevyužívá možnosti dané zákonem o místních 

poplatcích zavést všechny místní poplatky. Obec Rynárec na svém území vybírá 

pouze dva místní poplatky, a to místní poplatek ze psů a místní poplatek 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu. Město Pelhřimov na rozdíl od Rynárce 

kromě těchto dvou poplatků vybírá také místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství a nově zavedený místní poplatek z pobytu. 

 Cílem práce bylo podat ucelený pohled na místní poplatky s následným 

rozborem jednotlivých místních poplatků dle zákona o místních poplatcích. 

Druhým cílem bylo představení a analýza místních poplatků ve zvolených obcích. 

 Doufám, že tato bakalářská práce pomůže porozumět problematice 

místních poplatků vybíraných v České republice a poskytne informace k vytvoření 

vlastního názoru pro funkci těchto poplatků. 
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Resume 

 The subject of my bachelor thesis were local fees. Based on the law of 

local fees the municipality has the possibility to estabilish local charges through 

the generally binding ordinance. After the amendment of the law of local fees that 

came into effect on the 1.1.2020 can the municipalities charge only seven fees 

instead of the original eight. The primary function of the local charges is 

regulative function, which prevails in the majority of the fees. The secondary 

function is usually fiscal function, which makes the income for the local budget. 

 In the practical part of my thesis I focused on the local fees in two near 

municipalities. For my purposes I chose Rynárec (a village) and Pelhřimov 

(a town). Neither of them utilizes the opportunity to estabilish all of the local fees. 

Rynárec has only two charges on its territory – local fee for dogs and for 

conducting a system of collecting, gathering, transportating, sorting, using and 

removing the municipal waste. Pelhřimov in addition to these two fees charges 

also for using the public space and a newly estabilished fee for a stay.  

 The purpose of this thesis was to present a comprehensive view on local 

fees followed by an analysis of the individual charges based on the law of local 

fees. The secondary goal was to present and analyze the local fees in chosen 

municipalities. 

I hope this bachelor thesis helps to understand the issue of the local fees charged 

in the Czech republic and provides the information to create your own opinion 

on the function of these fees. 
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