
(platí od 1. 71. 2016 do 30. 6. 2017)

565/1990 Sb.

ZÁKON

o místních poplatcích

ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zapracováno Redakční sdělení z částky 6 roku 1992 Sb.,

ve znění zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č.

185/2001 Sb.,

zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č.

281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb.,

zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.

142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb.. a zákona č. 170/2017266/2015 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 8

 

zrušen

 

§ 9

 

zrušen

 

§ 10

 

(1) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem
 6)
 do vybraných míst a částí měst (dále jen "vybraná

místa") platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných

míst.  Poplatek  neplatí  fyzické  osoby mající  trvalý  pobyt  nebo  vlastníci  nemovitosti  ve  vybraném místě,  osoby  jim

blízké,
 7)
 manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo

veřejně prospěšnéke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.

(2) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak

vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

(3) Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí až 20020 Kč za každý

započatý den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální částkou.

 

§ 10a

zrušen zákonem č. 458/2011 Sb.

 

§ 10b

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů platí

a)  fyzická osoba,

1.  která má v obci trvalý pobyt,

2.    které  byl  podle  zákona  upravujícího  pobyt  cizinců  na  území  České  republiky  povolen  trvalý  pobyt  nebo

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky

přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona

upravujícího dočasnou ochranu cizinců,



b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; máli ke stavbě

určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek

společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo

bytovém domě může poplatek platit  vlastník nebo správce. Osoby,  které platí poplatek za více  fyzických osob,  jsou

povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a),, 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, nebo

cc)  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.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 10c

 

(1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku
 16)

 zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu

vodovodu  nebo  kanalizace  po  nabytí  účinnosti  zákona  o  vodovodech  a  kanalizacích.  Máli  k  tomuto  stavebnímu

pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1.

(3)  Sazba  poplatku  nesmí  přesáhnout  rozdíl  ceny  stavebního  pozemku  bez  možnosti  připojení  na  obcí

vybudovanou  stavbu  vodovodu  nebo  kanalizace  a  ceny  stavebního  pozemku  s  touto možností.  Cena  stavebního

pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu
 17)

 v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci

kolaudační  rozhodnutí
  18)

  pro  stavbu  vodovodu  nebo  kanalizace  obcí  vybudované.  Výše  sazby  na  1

m
2
zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce, kterou může obec vydat nejpozději

v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle věty druhé.

 

§ 11

 

(1)  Nebudouli  poplatky  zaplaceny  poplatníkem  včas  nebo  ve  správné  výši,  vyměří  mu  obecní  úřad  poplatek

platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Nebudouli poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek

platebním výměrem k přímé úhradě.

(3)  Včas  nezaplacené  nebo  neodvedené  poplatky  nebo  část  těchto  poplatků  může  obecní  úřad  zvýšit  až  na

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

(4)  Penále,  úroky  a  pokuty,  upravené  daňovým  řádem,  s  výjimkou  pořádkových  pokut  a  pokut  za  nesplnění

povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 13

zrušen zákonem č. 281/2009 Sb.

 

§ 14

 

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



(2)  Poplatky  zavede  obec  obecně  závaznou  vyhláškou,  ve  které  upraví  podrobnosti  jejich  vybírání,  zejména

stanoví  konkrétní  sazbu  poplatku,  vznik  a  zánik  poplatkové  povinnosti,  lhůty  pro  plnění  ohlašovací  povinnosti,

splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob

placení  a  jemu  odpovídající  den  platby  poplatku,  než  je  způsob  placení  a  den  platby  podle  daňového  řádu.  U

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

prostranství.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 14a

 

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a)    jméno, popřípadě  jména, a příjmení nebo název nebo obchodní  firmu, obecný  identifikátor,
 14a)

, bylli  přidělen,

místo pobytu nebo  sídlo, místo  podnikání,  popřípadě další  adresu pro doručování;  právnická osoba uvede  též

osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)    čísla  všech  svých  účtů  u  poskytovatelů  platebních  služeb,  včetně  poskytovatelů  těchto  služeb  v  zahraničí,

užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností

poplatníka nebo plátce,

c)  údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

(2)  Poplatník  nebo  plátce,  který  nemá  sídlo  nebo  bydliště  na  území  členského  státu  Evropské  unie,  jiného

smluvního  státu  Dohody  o  Evropském  hospodářském  prostoru  nebo  Švýcarské  konfederace,  uvede  kromě  údajů

požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(3) Dojdeli ke změně údajů uvedených v ohlášení,  je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15

dnů ode dne, kdy nastala.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve

lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 3, nárok na osvobození nebo úlevu od

tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

 

______________________________________________________________

 

 

1)       § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

1a)     Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících

zákonů.

1b)     Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

4)       § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

4a)          Zákon č.  101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o  změně některých  zákonů,  ve  znění pozdějších

předpisů.

4b)     § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

6)       § 2 bod 12 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních

komunikacích (pravidla silničního provozu).

7)       § 116 občanského zákoníku.

8)       Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

14)     Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.



14a)    § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


