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Metodický materiál 
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 

 

Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, 
kterou se stanovují místní poplatky 

______________________________________________________________ 
 

 Ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou 
d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 
 

 Ustanovení § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
Obec může zavést tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"): 
a) poplatek ze psů, 
b) poplatek z pobytu, 
c) poplatek za užívání 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 systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 

na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 
 

 Ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
(1) Obec zavádí poplatek obecně závaznou vyhláškou. 
 
(2) Obec v obecně závazné vyhlášce upraví 

a) sazbu poplatku, 
b) lhůtu pro podání ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat, a 
c) splatnost poplatku. 
 

(3) Obec v obecně závazné vyhlášce může dále upravit 
a) další osvobození od poplatku, 
b) úlevu na poplatku, 
c) vyloučení povinnosti podat ohlášení, 
d) paušální částku poplatku, pokud její použití u tohoto poplatku zákon 
připouští; připouští-li zákon u tohoto poplatku volbu paušální částky, upraví 
obec i způsob její volby, 
e) další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je 
způsob placení a den platby podle daňového řádu, nebo 
f) delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení. 
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(4) Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za užívání 
veřejného prostranství nebo poplatek za povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst, určí místa, která těmto poplatkům v obci 
podléhají. 
 

 
Tento materiál popisuje předpokládaný právní stav k 1. lednu 2020 
Aktualizováno k datu: 17. října 2019 
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 


